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Plyionth, Pa., 98Dallmo.
Nežiūrint ant įvairių perisz- 

kadų ir kliuczių „Susivieny- 
jimas“ n ft pereito mąįo pus- 
meczio iki 9 to seimo pasidvi- 
gubino. Daugumas lietuvių, 
rodos, lab j ausiai dėlto nenorė
jo iki sziol prigulėti prie ,,Su
si v.“, jog nebuvo kantanti isz 
jo perdėtinių bei konstituci
jos. Szįmetinis gi seimas, ant 
kurio buvo suvaževę beveik 
isz visų kampų Suvienytų 
Valstijų lietuviszki delegatai, 
perkratė konstituciją, keletą 
punktų dadėjo naujų ir isz- 
rinko mažne visai naują vy
riausybę, ant kurios, rodos, 
nieks nieko negali pasakyti. 
Isz to gali kiekvienas supras
ti, kad „Susiv.“ yra sutvertas 
ir rėdomas ne pagal norą ke
leto žmogysczių, bet pagal nu
tarimus ir norus visų drau
gybių bei kftpų, prie jo pri- 
klausanczių. Aiszku taipgi 
turi būti kožnam protingam 
tautiecziui, kad „Susiv.“ per- 
dėtiniai netik neturi isz savo 
urėdų jokios naudos, bet dar- 
bftjasi vien tik isz pasiszven- 
timo ir prideda pagalinus ne
vieną skatiką isz savo kisze- 
nilį. „Susiv.“ bei vienybė 
yra ryszys meilės, broliszkli
mo ir tautiszko pasiszventimo 
ir jis nesza naudą, nioraliszką 
ir medegiszką, ne pavienioms 
žmogystėms, perdėtiniams, bet 
visiems jo sąnariams, visiems 
Amerikos ir Lietuvos lietu
viams. Todėlgi inislijame, 
kad po szių metų seimo visos 
gražios lietuviszkos draugys
tės supras naudingumą ir rei
kalingumą rinktisi visiems į 
vieną didelę tautiszką mora- 
liszką krūvą ir mielai prisira- 
szys prie „Susiv.“ Kaipgi ta
da gražu butų ir kokia mes 
dvasiszka ir medegiszką spė
ka būtume!

Pereitas seimas, tarp kitų 
dalykų, padarė protestą priesz 
maskolių barbarystes, kurias 
jie dasileidžia Lietuvoje, o 
ypacz priesz Kražieczių sker- 

dynę. Protestas bus pad ft tas 
szv. tėvui popiežiui Leonui 
XIII.

— Pereitame numeryje ža
dėjome apie seimą daugiau 
patalpinti, bet, nesulaukdami 
nft seimo sekretoriaus seimo 
apsvarstymų, nutarimų bei 
nusprendimų, negalėjome tai 
padaryti. Ir reikia nusistebė
ti, kad jau perėjo dvi nedė
lios, kaip seimas pasibaigė, o 
seimo protokolas ir apsvarsty
mai dar nepatilpo į „Vieny
bę“, kaipo randavai atliekan
tį „Susiv.“ reikalus laikras/Jį, 
dėl visft menės žinios. Kas 
dar įstabi aus, kad „Garsas“, 
rodos, jau pradėjo ofięijalisz- 
kus seimo dalykus pirmame 
numeryje talpinti, o mažu 
antrame pabaigs, kas žinoma 
isz sekretoriaus pusės butų 
negerai ir negražu.

Miręs „Garsas“ perėjo su 
visa savo spaustuve į rankas 
Į). J. Ramanausko, kuris jį 
iszdftda dabartės po vardu 
„Garsas Amerikos Lietuvių“. 
Jo redaktorium yra p. K. J. 
Senkus. „Garsas A. L.“ pir
mame numeryje pasirodo nors 
silpnu savo įtalpoje, tacziaus 
jo pakreipa yra visai prieszin- 
ga savo pirmtakunui. Jis, 
matyti, bus katalikiszkoje 
dvasioje tvirtas lietuvystės 
skelbėjas ir balsu neskirstau- 
ežiu į partijas lietuvius, be.t 
szaukianeziu jfts į susivieny- 
jimą, į vieną drūtą nioraliszką 
ryszį. Todėlgi linkiame „Gar
sui A. L.“ kugeriausios klo
ties.

Isz Lietuvos.
PilviszViuse krautuvė už 

sudėtus aplinkinių ukinįkų 
pinįgus pradės tftjaus funkci
jom! ti. Pereitoje seredoje
(12 Rugsėjo) dalinįkai tos 
krautuvės buvo Vilkaviszkije 
pas rejentą ant rasztų.

Oras pusėtinai atvėso, esti 
tik 5 iki 7 laipsnių szilumos. 
Tikimės, kad neužilgo vėl at- 
sžils. Laukų darbai beveik 

apdirbti, žiemkeneziai javai 
jau seniai pasėti, tik bulvės 
da nekastos. Ir tas vietomis 
matyti jau knibinėjant.

Prekės javų truputį pasitai
sė. Už miežių pūdą moka po 
60—66 kapeikas, sėmenų po 
1 rublių, už visai geras da ko
kias 5 kapeikas virszaus užke
lia. Rugiai su kviecziais lyg 
ant jftko pigus. Už puskartį 
rugių (3 pūdai) moka nft 120 
k. iki 1 r. 65 k. pagal gerumą 
javų. Už kvieczlų puskartį 
nft 2 rublių iki 2 r. 10 kapei
kų. Avižos, atsiradus szįme- 
czių, atpigo. Pirmiaus už 
puskartį mokėjo 1 r. 50 kap. 
ir da brangiaus, dabar nė po 
asztftnis auksinus nenori dftti. 
Ukinįkai skundžiasi, kad sun
kus laikai, o vienok nesiliauja 
gėrę.... ■

J. Vėžys.

— Vilniaus rėdyboje rugių 
ir kvieczių prikrautas pilnos 
jaujos ir daržinės, bet pinįgų 
nėra, nės javai labai pigus. 
Aszmenų paviete rugių pūdas 
mokamas 40 kapeikų, o Vil
niuje 55 kap. Visi kalba, 
kad javai pa b įaugs, kad rei
kia laukti, bet tftjaus reika
laujant pinįgų devyni turi 
pigiai parduti, o desziuitasis 
tiktai gali laukti. Reikalau
jantis pinįgų turi tftjaus par- 
dftti.savo javus ponui Nochi- 
mui ar Bereliui, nės už nedė
lios gali dar labjaus atpigti. 
Dėl laukinį kystės pakylimo 
ketina ten uždėti draugystę. 
Karalystės bankas ketina tai- 
pojau su paszalpa ateiti. 
Szale gelžkelių dirbs javų ma- 
gazynus. Tame kra>zte sun
ku yra gauti stambesnių žuvių 
ir geresnių jųjų veislių, o tai 
isz tos priežasties, kad vandii 
tame kraszte, kaip ir visoje1 
Lietuvoje, už visų savastį ro
ku j amas yra, o per tai žvejoja, 
kas kaip iszmano, o žydai 
vandenų arendoriai net žuvis 
dinamitu (? !R.) užmusza ar
ba su nftdais nftdyja. Vie
nas ponas vienok žuvų gaspa- 

dorystę po savo vandenius už*- 
vedė ir arendoriams į kon
traktus įraszė, paskirdamas 
laiką, kada gali žvejoti, per 
tai džiaugiasi dideliu pelnu 
isz savo užmanymo.

— MoJiileve, kasdami dėl 
naujų namų pamatus, arti 
cerkvės, užėjo ant mūrų, kurie 
miestą kitados apsiautė, ir ant 
bokszto. Arti Dubrovenkos 
upės tame mure atrado muro 
urvą po žeme einantį, tiek 
augsztą, kad vidutinio ūgio 
žmogus gali atsistoti. Tas 
urvas prasideda nft stiklinės 
ulyczios kertės, kur kadatai 
karaiiszki vartai buvo ir eina 
į sziaurę ant Vilniaus ulyczios 
pusės. Vietiniai archeoliogai 
tą Budavonę lyg XVII szimt- 
meczio atideda.

— Svarbi darbinįkų refor
ma padaryta dabar J)obruszo* 
/e, Mohilevo rėdyboje, kur po- 
pieros kunįgaikszczio( ?R.)Pas- 
kevyczios dirbtuvėje, nft Ge
gužio mėnesio szių metų įves
ta tapo 8 adynos dieninio dar
bo. Darbinįkų toje dirbtu
vėje yra 600. Tą reformą 
įvedė ne tiktai pats dirbtuvės 
savi n į kas, bet ir dirbtuvės d i- 
rektor i usi i nži n i e r i us-tech no- 
liogas Į). Stulgys (Stulginski). 
Per tai vienok nei darbinįkų 
uždarbis netapo pamažintas, 
nei dirbtuvei darbai iiieko ne
nukentėjo. Dirbtuvė be atil
sio eina, tris kartus po 8 ady- 
n as įtaisius.

— Duniloviczų miestelyje, 
Vilniaus rėd. sudegė dabar 
viena isz seniausių bažnyczių t 
toje rėdyboje. Toji bažny- 
czia buvo pastatyta gale XVI 
szimtmeczio, Duneleviczių sa
vi nikų Isakevyczių, kuriiį 
szeimynos grabai iki szioliai 
ten atsiranda. Gaisras nu 
perkūno pakilo. Szale gy- 
venantiejie tėviszkainiai pp. 
Abramavycziai, ketina ežią 
naują bažnyczia pastatyti.

__25 Rugpjuczio. Szvin*
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lėnų paviete perkūnas taipo- 
jau dideles iszkados padirbo: 
Staviszavo kaime naszlės An
taninos Szukienės trobą sude
gino, o kitūse kaimūse Prze- 
grodž ir Rosochy audra dide
les iszkadas padirbo, o perkū
nas triobas sudegino.

— Panevėžio ,pavieto sly
vos baisai užderėjo, taip kad 

. po tas vietas, kurios yra nū 
gelžkelio toliau, kaipo tai 
Vaszkai per 9 mylias, geriau
sių baltų damascenų slyvų 
gorczių gali gauti už 2—3 ka
peikas. Jelgavoje jų prekė 
daeina ant gorcziaus 19 ka
peikų. Anas žalias ir nusir- 
busios veža į Jelgavą ir Rygą 
czielais vežimais dėl pardavi
mo. Žinoma, kad nevienas 
slyvų vežimas nū policijos su
imtas ir į upę bus suverstas. 
Per tai nedyvai, kad pacziame 
Panevėžyje isz didžio visokių 
žalių vaisii| persivalgymo bai
siai cholera pasiplatino. Taip, 
kad nei įvažiūti, nei iszvažiūti 
isz miesto nedūda. Jelgavo
je tai po jau nū choleros keli, 
ypacz isz kitų vietų pribuvę, 
pasimirė. Jau dabar datirta 
yra, kad ant rudens Lietuvoje 
ir Latvijoje cholera didinasi. 
Valdžios statystika nurodo, 
kad per vieną nedėlią Kauno 
rėdyboje ant choleros apsirgo 
32, o mirė’ 15 žmonių, Vitebs 
ko 56, o mirė 18, Minsko sir
go 79, mirė 31.

— Vilnius. Po pardavimo 
Smolevyczių dvaro kunį- 
gaiksztienės Hohenlohe už 
1,300,000 rublių, eina kalba 
apie pardavimą kelių smul
kesnių dvarų, taipojau eko
nomijai Naliboki ir Lubczo, 
drauge 43,000 desent. Tūs 
dvarus ketina nupirkti turtin
gi sūmiai. Apie Verkų*) 
pardavimą nieko nekalbama.

*) Verkuse arti Vilniaus pagal 
padavimą gimė Krive—Kriveitis 
Lizdeika, kuris buvo arų lizde atras
tas. Arti Verkų yra puikiai įtaisy
ta Vilniaus Kalvarija; j

Atėjo ežia apie smertį Pary
žiuje buvusio banko prezeso 
ir hotelio „Europa“ savinįko 
A. Lebensono. Miręs buvo 
sunumi žinomo žydiszko dai
niaus ir platintojo apszvieti 
mo Lietuvos žydų tarpe. Bu
vo tai žmogus labai teisingas. 
Vilniuje . dabar yra Elzas. 
Lotaringijos virszinįkas, kunį- 
gaiksztis Hohenlohe.

— Varszavos laikraszcziai 
pranesza, kad grįžtanti į užru- 
bežį per Vilnių ir Varszavą 
važiavo kunįgas Jules Jour
dan de la Pasardier, isz Pran
cūzijos vyskupas.

— Žagari, Szaulių paviete, 
yra garsinga isz to, kad jos 
bažnyczios sklepūse ilsiasi kū
nas palaimintos Barboros 
Umiauskiutės, tos vietos kitą 
kart ponų dukters pirm sziin
to metų. Nū taip ilgo laiko 
jos kūnas buvo nesupuvęs, 
per tai žmonės ją laiko už 
szventą. Kitą kartą skiepas 
buvo atidarytas ir per tai ten 
žmonės meldėsi. Per lenkme
tį maskoliams netiko, kad 
žmonės labai ežia sueina ir 
liepė ne tiktai duris, bet ir 
langus užversti, užmūryti. 
Dabar vienok žmonės vėl vie
ną langą isznagrinėjo ir seno- 
viszkai melstisi prie szv. Bar
boros pradėjo.

— Žagarėje cholera pasi
liovė, bet dabar vėl vėlaiminga 
žinia daėjo, kad Petropilėje 
pasimirė Žagarės ponas ir sa- 
vinįkas grovas Nariszkinas. 
Visi jo gailiasi, nės buvo tai 
jaunas ir geras žmogus, nors 
tikras maskolius.

— Pirm poros*nedėlių buvo 
kalbama, kad ant caro am
žiaus buvo pasikėsimas Peter
hof o ir Gatczinos tarpe, bet 
kad tas nenusidavė. Sziame. 
mėnesyje ketino būti manev
rai tarp Rygos ir Jelgavos, o 
jų tarpe ir medžioklė po ano 
kraszto miszkus. Isz tos 
priežasties arti gelžkelio sta
cijos Olainių, Jelgavos ir Ry
gos tarpe, nū vyriausybės pu

sės buvo parengta didelė sze- 
tra (namiot), padaryta isz eg- 
laszakių labai puikiai ant pri
ėmimo caro ir jo svitos. Sze- 
tra buvo didelė, nės ant 66 į 9
žmogysezių. Tūmi darbu už
siėmė miszko sargyba. Taigi 
po tos szetros padarymo at
važiavo dėl peržiūrėjimo isz 
Rygos 1 Rugsėjo vyriausia 
ant visos rėdyįos karaliszkų 
miszkų užveizaėtojas Melceris. 
Tas gerai l žinodamas ko
kios bus žmogystės, po ke
lis kartus isz visų pusių ap
žiūrinėjo ar yra gražiai ir 
stipriai padaryta, o pripaži
nęs, kad yra jau viskas gerai, 
liepė nuimti rasztavonę, kuri 
buvo dėl budavojimo reika
linga, o pats po kelis kartus, 
tai ėjo į tas szetras vidų, tai 
vėl iszėjo drauge su savo pa- 
gelbinįku. Dar paskutinį 
įkartą per naują isz vežimo 
iszlipęs vėl į tos szetros vidų 
įėjo, idant gerai pažiūrėti ar 
kartais ant caro galvos neuž
virs, bet jį patį nabagą pris
lėgė. Jo pagelbinįkas, kuris 
už durių stovėjo, gyvas paliko. 
Stulpai negiliai įkasti pakry
po ant szono ir visas stogas 
ant nelaimingojo galvos nu- 
pūlė, užmuszant jį ant vietos. 
Melceris paliko naszlę paezias 
ir ketvertą vaikų. Visi jo 
gailias, nės tai buvo gers žmo
gus ne tiktai dėl savo pado- 
nūjų, bėt ir dėl kitų.

— Pi/nalurgas. „Vilens- 
kyi Vesinik“ pranesza, kad 18 
Rugpjucjzio audros laike lietus 
mažne su visu miestą užpjdė. 
Po žemesnius gyvenimus van- 
dū į vidų įsiveržė ir gyvento
jus ant ulyczių isz lovų isz 
vijo. Kūprascziau buvo ant 
Balos ulyczios. Nieks isz 
žmonių nepaskendo, bet dau
gel iszkados apturėta. Cir
kas, kuriame parodymai buvo 
tapo, vandeniu apsemtas ir per 
tai daugel ten verksmingų ir 
jūkingų atsitikimų buvo.

Prie Liepoj aus ūsto bus 

dabar įtaisyta priežiūra apie 
skaitlių ir gerumą javų į sve
timus krasztus vežamų. Val
džia toji bus prekėjų valiai 
padūta.

„Ruskaja Žižn“ raszo, kad 
„Ukiszkas bankas“ dabar 
davinės pinįgus ant žemės 
pirkimo Latvijos ir Igaunyjos 
ukinįkams.

Nū poros metų naujas gim
nazijos direktorius Jelgavoje 
taip baisiai daug pradėjo isz 
maskoliszkos kalbos reikalau
ti ir su kitais pasielgimais 
apauti, kad mokįtinių skait
lius labai pasimažino. Už
pernai buvo 500, pirm vaka- 
cijų 350, o dabar po vakacijų 
yra 304 mokįtiniai.

— Neseniai Rygoje vienas 
lietuvis karabelnįkas nū lietu
vio policijanto užpultas tapo. 
Lietuvis policijantas nū kelių 
mėnesių savo darbo parodyti 
negalėdamas, nės nei vieno 
vagio nenutvėrė, iszkalbėjimą 
gavęs, norėjo, ant savo brolių 
užpuldamas, ką nors atrasti. 
Taigi neperseniai prie bažny
czios buvo vienas lietuvis ka
rabelnįkas, pas kurį policijan
tas lietuviszkas knįgas atrado 
ir protokolą suraszęs atėmė ją. 
Knįgas tas pristatė kvartai- 
nui, o kvartalnas policmeis
teriui. Policmeisteris nusiutė 
tas knįgas į cenzūrą, o Rygos 
cenzūra atsprendė, kad tos 
knįgos turi savyje tiktai mal
das, nieko priesz valdžią blo
go neraszo ir, kad turi val
džios cenzūrą. Už tai polic
meisteris davė per kvartjdną 
policeiskiui iszkalbėjimą [ vi
go vorą], liepdamas ant vartos 
be skaitliaus kelias dienas sto
vėti, kad nū karabelnįko be 
jokio reikalo knįgas ėmė, 
liepdamas anam tas lietuvisz- ' 
kas knįgas granžinti. Tada 
policijantas liepė pas savę 
karabelnįkui dėl tų knįgų atė
mimo ateiti. Bet supykęs ka- 
rabelnįkas pasakė: kaip tu 
nū manęs paėmei, taip ir at
gal atneszkl Sziokiu budu.
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policijantas už savo iszdavė- 
jystę pakorotas tapo.

— Isz Gdansko į „Kraju“ 
raszo, kad paskutiniūse meti
se daugel darbinįkų dėl už
darbio isz Gumbino pavieto 
isz Rytprūsių į Latviją iszėjo. 
dabar vietiniai prusiszki lai- 
kraszcziai paserga, kad tenai 
neeitų, nės Latvijoje ant vie
tos yra daug geresni už jūs 
darbinįkai. Visi, kurie ten isz- 

** ėjo, be darbo pasiliko. Tan
kiau dabar atsitinka, kad 
Priebaltmarinio kraszto [ Lat
vijos, Vidžemės ir Igaunijos | 
barokai dvarus Vakariniūse 
Prusūse*nuperka. Vienas isz 
jųUabar pagal V išloš upę tris 
dvarus nusipirko.

Valdžia pradėjo rupintiesi 
kaip liuteroniszkas latviszkas 
valscziaus iszkalas perdirbti. 
Isz tos priežasties direktorius 
tų mokylų isz Rygos į Petro- 
pilį ant komisijos susirinkimo 
paszauktas tapo. [ Riž. Vest.]

Pagal valdžios statystiką, 
Kuržemės rėdyboje tarp 14 
ir 20 Rugpjuczio [seno 
stil.] cholera susirgo 30, 
o mirė 19. Vidžiamės
rėd. susirgo 96, o merė 38 
ant choleros. Vidbodes rėd. 
tarp 21-27 Rugp. sirgo 68, 
mirė 26. »

Nū poros dienų ant Latvi
jos dangaus po ilgo lietaus 
pagada ir truputį sziltesnės 
dienos įvyko, isz kurių žmonės 
besidžiaugdami ml laukų ir 
pievų skubina viską valyti. 
Jau ežia buvo truputį ir snie
gas pasirodęs.

— Valdžia, norėdama Mas- 
koliją stipresne padaryti, kiek 
i manant storoj asi aname 
kraszte tamsybę ir bizūną į- 
vesti, idant vėl ukinįkai ponų 
ir valdžios klausytų ir bijotų. 
O tūmi įnagiu yra „zemski 
naczalnįkai“, kuriems dūta 
muszimo su nahaika valia. 
Taigi szįmet, kaip laikrasz- 
ežiai pranesza, bus jie įvesti į 
Staropolską rėdybą, bet į 
Lenkiją, Lietuvą ir Gudiją

[Rus] įvesti nebus, nės bijo, 
idant to kraszto szviesesni žmo
nės buntą nepakeltų, tūm lab- 
jau, kad tas yraareziaus Prūsų 
ir Austrijos rubežiaus.

Pagal valdžios statystiką 
tarp 21—27 Rugp. susirgo 
cholera Kauno rėd. 42, mirė 
20, Minsko rėd. susirgo 100, 
mirė 44.

Nors burliokų menkai, bet 
jų cerkvės pas mus savo skait- 
liuje didinasi. Varniūse, Tel- 
szių pav., pernai buvo pasta
tyta cerkvė, o szįmet dėl jos 
varpnyczia statoma.

< Žaltys.

— Ryga, 6 d. Jiugs. mėn. 
Gūdotinas Redaktoriau „Vie
nybės Lietuvnįkų“, meldžiu 
patalpinti į „Vien.“ szitą ma
no straipsnelį!

Sziose dienose, musų mieste, 
pas nekuriūs lietuvius buvo 
kratos; jieszkojo matyti mas
kolių skalikai lietuviszkų lai- 
kraszczių ir knįgų, nės neku
rtose vietose klausinėjo apie 
knįgas, kurios nėra perėję per 
cenzūrą. Rodos keletą laikrasz- 
ežių atrado. Kratytojai ma
tyti ar mažai laiko turėjo, ar 
bijojps, kad kailio jiems ne- 
iszpertų, nės nė maž neperžiu- 
rėdami, kokios tiktai knįgos 
po rankai pakliuvo, tokias pa
ėmė su savim, kalbėdami, jog, 
jeigu kurios jiems nebus rei
kalingos, tos bus sugrąžintos 
atgal. Kas dabar gal iszspėti, 
isz kokios priežasties sznipūkai 
pasirengė kratyti ar isz savęs, 
arba po daneszimu kokio no
riu ts judosziaus? Bet, kaip 
apmąstai ^dalyką, tai kas jiems 
butų galvoje, kad ežia koks lie
tuvis turėtų ar knįgą ar lai- 
krasztį lietuviszką! Kitaip 
negal būti, kaip kad po dane
szimu , ėjo kratyti, nės ir isz 
kur jiems žinoti, kad pas tokį, 
arba pas tokį ten žmogų gali
ma rasti!... skalikai ėjo 
gangreitai be apsirikimo. 
Baisus dalykas, kad jau ir 
ežia tarp keleto lietuVių atsi
randa judosziai, tai kągi be

norėti Lietuvoje, kur žmonės 
vienas kitą gangreitai kaip 
szunys dėl pliko kaulo ėda. 
Dabar dar sunku yra pasaky- . 
ti, kas tas arba toki daneszi- 

i

kai judosziai, bet jeigu mums 
nusidūs isztirti, tai mes jį ar 
jūs visam svietui parodysim 
su duszia ir su kunu: toksai 
tegul neszinas kūgreieziausiai 
isz sziezion.

Sunkus ir apverktinas sto
vis musų lietuvių tėvynainių, 
nės mumis ir Lietuvoje ir 
svetur persekioja, bet už ką? 
Ne už vagystę, razbainikystę 
ir kitas nedorybes, bet tiktai 
už tai, kad mes mylime savo 
tėvų kalbą, savo paproezius ir 
savo rasztus. Argi yra ant 
svieto kame norint daroma di
desnę neteisybę, kaip kad 
mums lietuviams maskolius <•
daro?! Užtiesą sakau, jog ir 
turkas, būdamas turku ir ma- 
hometu, savo pavaldinius taip 
neskriaudžia, kaip kad mas
kolius, būdamas „krikszczio- 
niu“ ir skaitydamas savę tarp 
Europos civilizūtų tautų, 
skriaudžia lietuvius. Negana 
to, kad jis nedūda lietuviams 
nei jokių vietų urėdų, kur ga
lėtų žmogus dūnos •kąsnį už
sipelnyti, bet ir kalbą mueų 
užsimanė nū musų atimti, nės 
nedūda nei jokių rasztų mums 
turėti musų prigimtoje kal
boje. Argi tai nebarbarybė?!

Nekurie maskoliszki lai- 
kraszcziai praneszė, jog Kija- 
ve, prie kasimo kanalų dėl 
n u bėginio vandens, tarp kitų 
dalykų, kurie buvo atrasti ka 
siklose, žymią vietą užima lie- 
tuviszki pinįgai, kurių tapo 
rasta apie 1250 gabalų, nū 
metų 1501-1504-1505 ir 1547. 
Pinįgai esą sidabriniai, radi
nys esąs atidūtas į valdžios 
archeoliogiszką krautuvę.

Baravykas isz Puszinės.

— Gibaniszkiūse, netoti nū 
Vilniaus, gyveno pasiturintis 
ukėsas su paezia, trejata vai
kų ir keturiais tarnais. Žmo
nės sznekėjo, kad jis pas savę,

namieje, laiko geroką pinįgų 
krūvą. Iszgirdę apie tai 
žmogžudžiai plėszikai, kurie 
jau nū seniau buvo nūgansz- 
czia tos apielinkės, užpūlė 3 d. 
szio mėnesio naktį minėtą 
ukėsą, užmuszė jį, jo paezią, 
vaikus ir keturis tarnus, ir, 
iszplėszę namus, dingo su gro
biu.

Tokios žmogžudystės Lie
tuvoje seniai buvo girdėti.

Isz Dauguvpilės (Pinabur- 
go-Dvinsko, Lietuvos).

Dienoje 1 Rugsėjo atsitiko 
didis žydų sujudimas ant uly- 
ežios Pašto vėjinio (Postoja- 
los). Czia kūmet nekūmet li
ga ,,cholera“ žydus grobsto, 
sirguliūja ir keletas pasimirė.

Dauguvpilėje yra daugybė 
privisusių žydų, o dar daugiau 
ir isz Maskolijos iszgintų pri
buvo ir užsigyveno. Žydų tautą 
sunku prispausti tyrai užsi
laikyti, per tai ir kibanezios 
ligos kaip: karszeziai (typ
hus), cholera greieziau pristo
ja ir visųpirmu žydai pradeda 
sirgti ir mirti.

Dauguvpilė tapo padalyta 
į dalis, vaistiejai, už veizėto j ai 
tyrumo, yra tie patys žydai 
daktarai.

Daktaras B. Kameras. kaip 
perdėtinis tyrumo, visūmet ne- 
szioja su savim ant krutinės 
policijos vamzdį; kad suserga 
kas cholera, pradeda vemti, 
tad tūjaus dūda žinią, o pri
buvęs Dr. Kameras, 
neabžiorėdamas gerai ar ligo- ' 
nis tikrai susirgo cholera, bile 
tik vemia, szvilpia į vamzdį, 
vadina vyrus policijos, stovi n - 
ežius ant kerezių ulyczių, ku
rie iszgirdę bėga isz visų 
pusių, taipgi szvilpdami, dū- 
darni žinią nū savęs, kad pri
būtų ir vežimas su pora arkliu 
su didžia skaynia. Daktaras 
B. Kameras liepi imti ligonį 
isz lovos, ir neszti į vežimą ir 
boginti į namus choleros, li
gonių, o tenai jau kiti priima 
ir gydo. Kalbos eina tarp žy
dų, kad kuriūs ten nuveža,
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Vienybe
ge su deimantu ir atsikabinę 
buvo visą langą. 26 Rugp. 
buvo įsiveržę Velkinoje į kro- 
mą, bet kad žydą rado negu
lint}, tai smerties nedarė, ir 
nubėgo. Žydas rado nū du
rių sztangas
27 Rugp. iszvogė Panemunio įsakė: pbns stražnįke, kokių 
karezemą, bet Luksziūse na- mą reik rasztų namieje? 
bagus vagius paėmė ir pasi
rodė, kad jais yra Eronimas 
Puskunįgis ir Žind. Jūs tū- 
jaus nuvarė į cypę.

. Szakiūse buvo paėmę 2 
žmogžudžius 31 Rugp. Vie
nas isz jų tūjaus isztruko, o 
pas kitą rado 2 muszkietu su I kaip kirto per ranką ir pakir- 
ant galų užmaunamais sztikais. to rankos 2 gyslas. Dabar 
Vėl Szakiūse pas kamarnįką neva daktaras gydo, ale sako, 
služija Puskunįgių duktė; ta kad jau darbo su ta ranka ne 
3-czią Rugsėjo rytą, atsikėlus dirbsi. Negana to pamatęs 
rado savo priemenaitėje pas
tatytą pilną bonką; ji ją paėmus 
davė paūstyti kitai merginai 
ir palicijantui. Jūdu užūdė, 

policmeisteris, tūm j kad tai yra spiritas, ale ji ne
gėrė, tik vis rodinėjo, sakyda
ma, kad radinį radau. Bet 
sztai ateina pas tą kamarnįką 
viena moteriszkė linų raut ir 
sako: Mariuk, ką tu ežia ro- 
dinėji visiems, dūk mą, sztai 
asz einu su dviem merginoms 
liniį raut, tai mums bus pa
baigtuvėms; ta ir atidavė.

Joti nebdūda. Ant to yra pa
samdyti sargai bernai, viską 
atlieka.

Sykį jauna žydėlkėlė suba- 
tos dienoje daug valgė riebio 
kugelio, tad ir vemti pradėjo, 
o kiti regėdami vėmimą vadi
na szaukdami daktarą B. Ka
rn erasą. Atėjo ir antras tai
pogi žydas Dr. Lags, tas ap
veizėjęs, apeziupinėjęs sakė, 
kad ne cholera, o vemia isz V

• apsiėdimo ir be vaistų bus svei- 
Į ;ka. Tokiu budu du vaistieju 

tarp savęs pradėjo vesti bar- 
nes. Dr. Kameras, kaip pir- 
miaus pribuvęs, liepė imti ją ir 
neszti į vežimą ir boginti į li
gonių namus. Žydelkos gi
minė nedūti ir, kad iszneszėį 
serganezią ant ulyczios, žydų j 
buris iszplėszė isz rankų po
licijos, o mergaitė stojo antį 
kojų ir pabėgo. Pakol pri
buvo 
tarpu žydai dr. Kameraso 
.szonus gerai apdaužė su 
kumszcziomis ir akmenais. 
Policijos vyrai iszgainiojo žy
dų burius su tryszkioms gais
ro ir vandeniu. Dr. Kameras 
dabar savo szonkaulius gydo 
dėliodams su mirkytus szla- 
pius vandenyje lakatus. Ser
ganezią *žydelkėlę jieszko ir I Ugi jos nuėję užsigėrė: įta bo 
atrasti negal; tėvai sako, kad butė iszgėrė stiklelį, o mergi 
Dr. Kameras iszneszė ir į|nostikpoį stiklelio. Bon 
skrynę į dėti liepė ir nusivežė, 
o dabar pas mus klausinėjat? 
Oivai tochter Cypė farfalen, 
vi gvalt!... vai vai!?...

Kiautys.

dėl mus prabaszcziaus ar toks 
vakmistras arba szū loja, 
jam vis tiek. Vakare, tą pa- 
ežią dieną, nulipo kaip pasiu
tęs į pakalnę ir užklupo jis 
Rudžių Kazį Aleksą, rėikalau- 

nupjaustytas. I damas nū jo raszto. Ans at-

Tas 
kaip szoko ant jo ir ėmė 
muszti. Aūtanas Gudiszkių 
pakilęs ir sako: už ką tu jį 
muszi, jis nieko szlekto nepa
darė? Vakmistrasj, paliovęs 
muszti Kazį, szoko prie Anta
no ir t A sžoblę iszsitraukęs

tai Plokszczių szaltyszius Ka
rulis Szneideris ir pribėgęs sa
ko vakmistrui: ponuti už ką 
jį niekūm nekaltą muszi, szis 
irtam tū žybt per galvą ir 
prakirto visą kiauszą; pama
tęs sužeistą Szneiderį jo brolis 
kalvis Poltis Szneideris užpū- 
lė ant maskoliaus. Szis vėl 
nieko neklausęs irtam drožė 
per žandą su szoble ir nukirto 
ausį ir žando krasztą. Paskui 
vaitas, kaip iszgirdo tūjaus 

j davė parvežt tą naktį daktarą, 
kuris visiems susiuvo: vienam 
ranką, kitam galvą, trecziam 
ausį; o tas pasidtėlis masko
lius naktį iszpleszkėjo namon. 
Bet ant rytojaus atvažiavo ga- 
dytis. Bet szie nesigadyjo. 
Gudiszkių Antanas ir Poltis, 
kurie tarnavo kariumenėje, tū- 
jaus, arklius pasikinkę, nuva- 
ževo į Naumiestį pasirodyti 

Žino-

žmogų galima yra gauti kata 
likiszkų maldų knįgų, eida
mas bažnyczion, priėjo prie to 
žmogaus ir papraszė, be ne 
galėtų jam dūti kokią norints 
latviszką katalikiszką malda- 
knįgę (jis taip darydavo ir se
niau). Tas žmogus, nieko 
pikto nemislydamas, padavė 
jam latviszką knįgą, taip va
dinamą .„Pielnigo Lyugszna- 
nu gramatą“, kurią paėmęs 
ir cenzūros pažiūrėjęs, prabi
lo: „Ta knįga yra užginta, nės 
falsziva cenzūra, asz ją kon- 
fiskavosiū. Prigriebęs dar 
vėl kokias ten dvi kitas knį- 
gėlės, (rodos vieną latviszką, 
kitą lietuviszką), sudėjo į vie
tą; potam suraszė protokolą 
ir atidavė pristovui dėl atida
vimo to žmogaus po sudu.

Nu, ko-gi dabar tamstos 
benorėt, kad maskolius nenai
kintų musų knįgų ir rasztų, 
kad musų patys lietuviai, o

sakyti, kožną szventą dieną 
eina bažnyczion melstis!

koje butą nūdai dėl Pušku 
nįgystės, todėl bobutė,kuri isz 
gėrė stiklelį, tik vakaro sulau 
kė ir mirė, o merginas vos pa 
gelbėjo urnai atvykęs dakta 
ras. Po to tu j aus Pušku n į 
gytę buvo paėmę į cypę, bet 
paskui iszsigirdo, kad viena I žemskių naczalnįkui.

— Naumiestis, Plokszczių 
gminas. Naujienos pas mus 
tokios: labjausiai pas mus įsi-1 boba isz miesto žadėjo Pušku- Ima jau tam bus po službai ir 
ponavojo vagystė, o pirmuti-1 nįgytę nunūdyti už tai, kad ji į 
nė yra szita: Katilių dėdės 
Petraiczio, 12 Rugp. naktyje 
pavogė 2 sartukus, kožnas bu
vo vertumo po 200 - r., su 
briczka ir visu pakinkymu.
25 Rugp. Plokszczių, Ester- poliemonas, Kriukų vakmist- 
kės iszplėszė kromą, ir da tą ras Erpstas.
paezią naktį veržėsi pas ^ajtą szoko ant prabaszcziaus, kad 
į stanciją, ale kad pajuto, tai jį ne su kunįgais sodina į sta- 
tik atrado iszpjautą stiklą* lafl- lą, o su szeimyna, ale žinoma

jos dukters vietą perėjo. To
dėl dabar Puskunįgytę palei
do, o tą bobą pasodino į cypę.

Dabar per mus atpuską 
Marijos Vardo įdūko gudų

gaus kalėti; ale kas isz to 
sužeisti žmonės sziądien 
ubagai.

Ploksztiszkis.

> 
yra

Pirmiausiai jis

Ryga. Neseniai buvo szioks 
atsitikimas. St. Vakulskis, pa
einantis isz Panevėžio pavieto, 
Kauno rėd., tarnauja prie Ry
gos policijos užžiurėtojumi, 
ir žinodamas, kad pas vieną .

Isz Kitur.
— Suvienytos Valstijos.
— Franklinville, N. Y. 6 

Spalinio. Buvo apgarsinta, 
kad viena jauna 18 metų mer
gina lėks į padanges su balo- 
nu. Prisirinko ant paženk
linto laiko daugybės žmonių. 
Jauna pauelė įsisėdo į Ealoną, 
kuris paleistas kėlėsi greit 
augsztyn. Bet vos balonas 
pasikėlė kelis szimtus pėdų, 
kaip žiūrėtojai patėmijo, kad 
oralėkėja, kuri netvirtai buvo 
įsikibus, pasileido nū balono 
ir su didžiausiu smarkumu 
pūla žemyn.
Miniai szirdį skaudėjo, bet pa- 
gelbos nebuvo — nelaimingo
ji panaitė krito ant galvos ant 
žemės ir visai susikūlė. Na- 
basznįkės tėvai labai nenorėję 
jos leisti ant tokio paojaus, 
bet ji atsakius, kad tai daran
ti paskutinį kartą. Ir isztik- 
ro buvo paskutinis.

•t
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Sudegė didelis meblių pabri- 
kas. Laike gesinimo ugnies 
penki ugnies gesintojai galą 
gavo ir vienas paszalinis žmo
gus. Taipos gi asztūni gesin
tojai tapo smarkiai sužeisti.

6 Spal. vieszpatystėje Con- 
gos, Aprikoje, belgai isz tūlos 
priežasties pasipeszę su ara
bais, susitarė į vietą suėję su
sitaikinti. Bet vos pasibaigė 
jų susirinkimas, kaip eksplio- 
davojo vienas arabiszkas pa
rako magažynas, dėlko, vieni 
kitus į tardami ekspliozijos 
atsitikime, pradėjo vėl su to
kiu įnirtimu musztis, kad bel
gai 30 arabiszkų perdėtinių 
užmuszė. Isz belgų nei vie
nas neprikiszo kailio.

3 Spalinio ant salos Gubos 
užėjo tokia baisi viesulą, kad 
vieną kaimą visai sunaikino ir 
200 žmonių užmuszė.

Y
— Pranesza, kad 8 d. Spal. 

vieszpatystėje Nicoragua pa
sidarė Grenadoje baisi eks- 
pliozija, kuri iszneszė į pa
danges kareivių barakus ir 
iszardė miesto dalį. Užmusz- 
ta tapo į 200 žmonių, o dar 
daugiau sužeista.

Armepai po turkų valdžia 
esantiejie, nors jau turi didelę 
liūsybę, nori visai numesti nxl 
savo sprando turkiszką viesz- 
patavimą ir tapti sav-ponais. 
Jau pirmiaus kelis sykius ro
dė savo ragus priesz turkus, 
pereitą gi nedėlią gyventojai 
Soszuno užpūlė ant turkų ka
reivių ir daugiau kaip 300 jau 
iszmuszė, jau sužeidė.

— Armėnai, tai ne žemai- 
ežiai, kurie pamatę maskolisz- 
kus kareivius, tik pas Dievą 
szaukiasi; jie turkus patys už 
pūla ir lupdami kailius, veja 
savo tėvynės nevidonus lau
kan.

Caras iszvaževo į Klimą į 
miestą Li vadi ją gydytis, o sa

vo vietoje, kaipo visos Mas- 
kolijos randytoją, paliko vy- 
resnyjį sūnų. Tacziaus svar
biausius vieszpatystės reika
lus <jaras sav palaikė. Kaip 
girdėti, tai carui nieką nepa- 
maezys ir puikus Krimo kli
matas, nės turi inkstų vėžio li
gą ir už keletą nedėlių turės isz 
szios pasaulės kraustytis.

Su numetimu nd vieszpatys
tės kanceliariaus Bismarko, 
lenkų padėjimas po Prūsų 
valdžia buvo pasigerinęs, prie 
ko prisidėjo prilankumas pa
ties ciesoriaus Viliaus ir da
bartinio kanceleriaūs Kaprivi. 
Ir szįmet, laike didelių ma
nevrų, ciesorius kartais pasi
rodė malonesniu d ė? lenkų, 
kaip dėl vokieczių. Ką pa- 
tėmyję vokieczių, karsztūliai 
patrijotai, ėmė visa gerkle 
szaukti, kad ciesorius eina už 
lenkus ir kad valdžia davė len
kams labai didelę liūsybę,kurie 
naudomėsi isz jos varąsi priesz 
viską vokiszką ir aiszkiai ro
dą, jog nori prikelti savo ka
ralystę. Matydamas tai, cie
sorius buvo priverstas vienoje 
sznektoje pabarti lenkus už 
jų perkarsztą patrijotizmą. 
Bet buvo tik priverstas, nės 
jis lenkus labjau myli, iszda- 
lies, už savūsius už tai, kad 
jie beveik visados padeda jam 
įvykdinti jo užmanymus. 
Vokiecziai smarkiai paskuti
niame laike varosi ant lenkų 
ir ant Poznanijos ir Gnezno 
arcivyskupo V. Stablevskio, 
kurį tenykszcziai lenkai akai 
tą už savo karalių. Vokie
cziai užmėtinėja, kad lenkai 
rengiąsi į maisztą ir tai tan 
kiai parodą savo tautiszkūse 
apvaikszcziojimūse ir pasiel- 
gimūse su vokiecziais. Paga- 
liaus, kur lenkai gyveną, visi 
kelią rodanti stiebai esą ne- 
vokiszku, jūdai — baltu, dažu
nutepti, bet lenkiszku, baltai- 
raudonu. Vokiecziai tariasi 
dabartės iszdūti dėl prispau
dimo lenkų kokį įstatymą. 
Bet vargiai jiems tai nūsidūs, 

ųės Prūsų lenkai, tai ne Prūsų 
lietuviai: jie jau turi 18 pa
siuntinių vieszpatystės seime, 
kurių balsai jau žymią vietą 
užima karalystės dalykūse. 
Prūsų lenkai žymiai kilsta 
augsztyn ir vokiecziai su nu
siminimu žiuri, nebegalėdami 
jų suvokietinti. Bet bėda dar 
su musų broliais prūsais, ku
rie paskutiniame laike nors ir 
pradėjo kilti, pradėjo supras
ti, kad jie yra ne vokiecziai, 
bet lietuviai; jie ėmė suprasti, 
kad vokiecziai yra nemažesni 
piktadėjai už maskolius ir, kad 
Prusai nėra vokieczių tėvynė, 
bet Prūsų lietuvių. Jie jau 
žino, iszdalies, kad vokiecziai, 
atsidanginę į Prusus, pjauda
mi lietuvius per kelis szimtus 
metų, užėmė jų žemę, jūs pa
ežius, likusius gyvais, nuver
gė. Sziądien nors nū kunisz- 
kos vergybos yra liūsi, bet 
vokiszką dvasia nuvergė jūse 
lietuviszką dvasią ir nori ją 
visai numarinti. Tacziaus 
yra viltis, kad Prūsų lietuviai, 
nupurtę nū savęs vokiszkas 
dulkes, ir atsiminę savo pro
senelius, praliejusius kraują 
už savo tėvynę, taps tvirtais 
lietuviais ir karsztais mylėto
jais savo tėvynės, savo kalbos.

Pereitą nedėlią szv. tėvas 
popiežius įsteigė Erythrejoje, 
Aprikoje, Italijos kolionijoje, 
apastaliszką praefekturą. Ta 
kolionija randasi prie Raudo
nųjų marių.

Pereitą nedėlią buvo pas
klidęs garsas, kad prancūzai 
ėmė ardyti su kanūlėmis salos 
Madagaskaro (Aprikoje) ūs- 
tavus miestus už tai, kad te- 
nykszczių anglikų įtekmė ant 
Madagaskaro prekystės reika
lų ir kitų dalykų kasmets di
dinasi ir tokiu budu labai nai
kina prancūzų įtekmę. To
kiu budu prancūzų reikalai 
pradėję labai kentėti ir paga
li aus pats jų protektoratas ant 
Madagaskaro svyrūti. Tik
rybę tos paskalos dar labjau

patvirtino, jog tūm paežiu sy
kiu tapo urnai suszaukti Pran
cūzijos ir Anglijos kabinetai. 
Mislijama, buvo kad tūjaus 
prasidės smarki karė tarp 
prancūzų ir anglų. Bet kaip 
pasirodė, tai tilf prancūzai su- 
szaukė savo kabinetą isz prie
žasties paėjimo tokio gando, 
o anglai tik dėlto, idant su
tarti kaip ir kokiu budu ginti 
savo žmones ir savo reikalus 
Kynų vieszpatystėje, kurioje, 
isz priežasties su japonais ka
rės, darosi dideli neparėdkai 
ir užpūlimai ant svetimtau- 
ežių. Prancūzai nė nemislija 
su anglais pradėti karę dėl 
Madagaskaro, nės jie su jais 
dabar geresniame sutarime 
gyvena, kaip kad pirmiau.

Tas gandas buvo ir Wa- 
sbingtoną pajudinęs, nės ir 
Suvienytos Valstijos varo di
delę prekybą su Madagaskaro 
sala.

Isz listnvtti iim Anertbm
— Wilkes-Barre Pa. 30 cį. 

Rugsėjo. Mes lietuviai per
manę ir dar musų prabaszcziui, 
M. Szedvydžiui paaiszkinus 
Amerikos polytikos svarbą ir 
naudą laikėme susirinkimą, 
kad sutverti polyti kiszką 
kliubą. Ant susirinkimo pri-, 
buvo szmotas geros valios vy
rų ir prisiraszė prie kliubo 48 
vyrai. Sąnariai klubo liko 
padalyti į tris skyrius, beje: 
į turinezius pilnas ukęsystės 
popieras, į turinezius tikt pir
mas popieras ir į neturinezius 
da jokių popierų. Į vyriau
sybę tapo iszrinkti sekantie- 
jie: Vilimas Kvietkauskas 
prezidentas, Kazimieras Lėgus 
vice-prezidentas, Antanas 
Vaitkevyczia sekretorius, Mo
tiejus Lestopeckas kasierius, 
Jūzas Sziupienius marszalka. 
Sąnariai kliubo sumetė po 10 
centų ant apmokėjimo kasztų 
ir nupirkimo vėliavos. Musų 
kliubas vadinsis „Uetuviszkas 
neprigulmingas (independent)
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’ kliubas“y ir rems tiktai tą 

partiją, kurią matys ėsant ge- 
- resnė, teisingespė ir prielan

kesnė darbinįkams.
V. KvietkauskaSy preziden. 

į -----------------
I

į — Porest Cityy 1 Spalių. 
į Godotinas Redaktoriau! 
į Meldžiu patalpint szitą ma- 
Į no korespondenciją į „Vieny- 
I b*“-
i No. 39 „Vienybės“ yra ko- 
j reapondencija isz Forest City, 
t Pa., kurioje p. S. Markauskas 
į neteisingai užpuldipėja ant 
j manąs, kaipo prezidento v. M. 
t Volonczausko draugystės, buk 
\ ui neteisingą vedimą drau- 
> gystės reikalų.
< Rugsėjo 23 dieną 1893 me- 
*tūse sutvėrėme draugystę po 
: vardu v. M. Volonczausko, į 
į kurią tą dieną prisiraszė 19 
t sąnarių ir nutarėme susirinki-
< mus turėti pas p. Valinską? 
į Per tris mėnesius laikėmėsi, 
j bet potam ėmė mažiųtis musų
■ sąnariai ir po trijiį mėnesių 
j likome tik 12 sąnarių, todėl 
' matydami, kad musų mėnesi- 

nės mokestys neisznesža užmo-
Jkėti randą, sutarėme persikel
ti j kitą vietą, kur raudos 

ikasztas mažesnis. Pabuvę 
: tenai 3 mėnesius likome tik 
, keturi, kurių mėnesinių neuž
teko užmokėti randos, 
todėl kožną mėnesį turėjome 
pridėti isz kasos. Ant galo 
p. Markauskas iszvaževo isz 
Forest City, o knįgas paliko 
pas p. Gailiavyczią. Atėjo mus 

• pusmetinis mitingas, reikėjo 
rinkti vyriausybę, o sąnarių 
buvo tik 4. Sekretorius Gai- 
levyczia nenorėjo apsiimti 
mokyti kitų, sakės turįs daug 
darbo su knįgomis parapijos 
ir sav. Jurgio draugystės. Ta-, 
da buvau užklaustas pernau; 
ja, kaipo tos draugystės pre
zidentas, ką darysime su pi- 
nįgais, 14, 30 c., ir knįgomis. 
Du balsai atsiszaukia, kad pi- 
njgus pasidalintume dėlto, kad 
|dtaip mes į skolą įpulsime, o 
knįgas paliksime pas sekreto- 

. rių Gailiavyczią iki draugystė 

atsinaujins. O dabar p. Mar4 
kauskas raszo, kad asz neno
riu atidūti pinįgų, o trys sąna
riai nori. Isz kur p. Mar
kauskas szitą dalyką paėmė, 
kad asz jo ir savo akyse ne- 
macziau ir apie szitą draugys
tę niekad nei vienam neszne 
kėjau ir manę niekas neklau
sė, ar asz noriu atidūti, ar ne; 
asz isz savo pusės noriu grei- 
cziau pridėti, ne kaip paimti.

Taipogi uždėjo p. Markaus
kas draugystę po vardu szv. 
Jurgio kareivių. Szkada, 
kad tiktai po vardu szv. Jur
gio kareivių, nės ta drau 
gystė jau trys mėnesiai kaip 
yra sutverta, o dar prie jokios 
bažnyczios nepriguli ir nieko 
nemoka mėnesinės į bažnyti
nę kasą, po 50 c., kaip kad da
ro kitos draugystės, beje: szv. 
Jurgio, szv. Antano, ir szir- 
dies Jėzuso ir Marijos (len- 
kiszka). z

Pranas Dragūnas.
Nū Redakcijos (p. Dragū

nui). Dovanosi Tamsta, kad 
mes iszmetėme isz Tamstos at* 
siszaukimo visą tą, kas buvo 
raszyta apie privatiszką gyve
nimą p. Markausko, nės mes 
tai neprivalome svietui gar
sinti— kas kaip pasiklos, 
taip iszsimiegos, mes už jį ne
atsakysime.

P. Markauskui. Tamstos 
paaiszkinimą dėlto netalpino
me, kad jame raudasi truputis 
asabiszkumo ir, kad aiszkina- 
mi dalykai yra gana aiszkus 
jau isz pirmos Tamstos kores
pondencijos, jau szitame nu
meryje patilpusios p. Dragū
no.

Musų velyjimas yra, kad 
judu, abu tvirtu lietuviu, su
sitaikintumėte ir toliaus dar- 
būtumėtės dėl labo savo bro
lių ir visoo lietuvystės.

Gal p. Dragūnas ir prasi
kalto, bet prasikalsta kiekvie
nas žmogus.

Geriausiai ir gražiausiai bu
tų, kad jus broliai atnaujintu
mėte v. M. Volonczausko 
draugystę ir tūs iszsidalintus

pinįgus padėtumėte į jos kasą.
Kas link szv. Jurgio karei

vių draugystės, į mes tikime, 
kad ji yra graži katalikiszka 
draugystė, kurią privalome 
tvirtinti, nė ardyti. Mes jai 
linkiame puikios kloties.

— Andenriedy P a. y 4 Spa
lio. Sziose dienose ūudernie- 
do lenkai rengiasi statyti len- 
kiszką bažnyczią, o žinodami, 
kad lietuviai yra dūsnus, lan
džioja po stubas ir kalbina, 
idant ir lietuviai prie jų nors 
puse prisidėtų, ir prižada kož- 
name mete parkviest! lietu- 
viszką kunįgą dėl iszklausymo 
velykinės iszpažinties. Kas 
da navatniau, kad lenkų ku- 
nįgas Januszkevyczia, nemo
kėdamas nei žodžio lietuvisz- 
kos kalbos, drįso važiūti pas 
kunįgą Maszotą, kleboną lie
tu v isz kos parapijos Freelande 
ir Hazletone, ir praszyti, idant 
ir ans paragįti| lietuvius prie 
lenkų statyme bažnyczios. 
Auderniedas guli per 6 ang- 
liszkas mylias nū Hazletono, 
jame gyvena apie szimtą lie
tuvių ir beveik visi priguli 
prie Hazletono lietuviszkos 
parapijos ir nenori nė girdėt 
apie lenkų užkvietimus. Gar
bės verti Audenriedo lietu
viai, kad nesideda uždėti su 
lenkais parapiją. Vienas 
mus brolis landžioja su lenkų 
kunįgu po stubas ir muilina 
lietuviams akis; velytina butų, 
kad lietuviszkos mamutės už
kurtų jam gerą pirtį

Svetis.

— Porest City y Pa. Kaip 
matyti isz laikraszczių, kaip 
kitų miestų lietuviai, musų 
broliai nemiegti, taip ir musų 
mažam miestelyje nesnaudžia 
ir pradeda pabusti ir triūsia 
kaip iszgalėdami: szįmet Fo
rest City‘je jau susitvėrė viena 
kareiviszka draugystė, rūpina
si apie statymą bažnyczios 
kaip galėdami, isz visų spėkų; 
o sztai 23 dieną Rugsėjo užsi
dėjo ir „independent“ kliubas, 

prie kurio prisiraszė į 30 są
narių, isz kurių tapo iszrinkti 
sekantiejie į perdėtinius: prez. 
Ignas Balionas, vice-prez. 
Matijoszius Deltuva, sekre. S. 
Markauskas, kasier. Pov. Zda- 
nis, marszalka V. Pėstinįkas.

Įsiraszymas kasztūja 10 c.
Kliubo sąnariai dalinasi į 

tris dalis, beje: į turinczius 
pilnas popieras, į turinczių 
pirmas ir neturinczių jokių 
popierų. Kliubas rūpinsis, . 
kad kūveikiausiai taptų sąna
riai pilnais Suvienytų Valsti
jų ukėsais. Isz to matoma 
kad Forest City‘s lietuviai 
darbūjasi isz visų pajiegų.

S. d. Markauskas.

Nesipacziūkite su svetim
tautėmis!

Vienas mus korespondentas 
pranesza isz Milwaukee, kad 
pabaigoje pereito mėnesio lie
tuvis J. Szimanskis, apsivedęs 
su czeke, tokiame nesutikime 
811 jaja gyveno, jog isz susi
krimtimo savę nusinūdijo.

— Pittsburgh y P a. y 6 Spa
lio 1894 inetuse.

Gūdotinas Viengenti!1 
Meldžiu Tamistos pataipįt 

į „Vienybę“ reikale „Susiv.“ 
Prigulinti prie „Susiv. L. 

K. A“, o nėra užsimokėję pil
nai, tai meldžiam pasiskubįt 
su užmokesczia, ba visus są
narius sutraukti reikalinga 
į naujas knįgas, todėlgi, katrie 
nepasiskubįs su užmokesczia, 
nebus įtraukti į naująsias 
knįgas, ba negali vadintis są
nariais „Susiv.“

Todėlgi meldžiam visų per- 
dėtinių draugysczių, idant 
siųsdami užmokestį, padėtų 
vardą draugystės, vardą ir 
pravardę sąnario, aiszkiai pa- 
raszant.

Pinįgai turi but siųsti pas 
casierių „Susiv. L. K. A“,, o 
jas „Susiv.“ sekretorių turi 
jut nusiųsti vardai ir pra
vardės sąnario, ir kiek užsi
moka, nės tai reikalinga dėl 
rokųndos, ir apgarsinimo qis
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ganė „Susiv.“
Su gūdone„Susiv.“ sekretorius.

Pranas Naujokaitis
2730 Carey Alley. St.

Pittsburgh Pa.

Į seimą prisiuntė isz Balti- 
mores telegrapu sziūs linkė 
jimus: Lankiame kūgražiau- 
sios kloties „Susivienyjimui 
Lietuvių Amerikoje“.

Kn. JAetuvnįkas ir szv.
Kazimiero drauyyM.

Tegul gyvflja „Susivieny- 
jimas Lietuvių Katalikų Ame
rikoje“ per amžius, o szalin su 
jo neprieteliais!

• Šulnį. Ii. Žindžius

Atsiszaukimas 
in Brolius Lietuvius 

Amerikos.
Nors garbės pilną, bet sun

kią nasztą uždėjo ant mano 
jaunų silpnų peczių delegatai 
szio devinto „Susivienyjimo“ 
seimo. Jie užsitikėjo mą, o 
asz, kasžin, ar jų užsitikėjimui 
gana padarysiu? Jie suteikė 
mą urėdą darbo, o asz gal tik 
ant garbės pasikakysiu?

Mieli Broliai, kiek galėsiu 
dirbsiu, bet būdamas jaunu 
ir menkai datyrusiu, atsiszau- 
kiu į Jus: į Jus, gūdotini ku-

I J us buvusio seimo de
legatai, į Jus draugysczių ir 
kūpu, prigulinczių prie ,,Susi
vienyjimo“, perdėtiniai ir 
draugai, į Jus iszdavėjai ir rė
dytojai mus laikraszczių, at- 
siszaukiu, pagalinus, į visus ge
ros mislies Brolius Lietuvius - 
Jus man padėkite dąrbavimū- 
se dėl labo musų ,,Susivieny
jimo!

Platykim, Broliai, „Susivie- 
nyjimą“; platykime visi, tik 
nepurydami, neiszmėtinėda- 
mi tiems, kurie prie jo nenor 
prigulėti, bet kiekvienas isz 
mus, pagal savo iszgalę, pla- 
tykini iszaiszkydami ir iszro- 
dydami ,,Susivienyjimo“ nau
dą. Platykim tai ii, ‘ kad lie
tuviai pažinę naudą vienybės 
patys prie ,,Susivienyjimo“ 
bruktųsi, o tada bus gerovė, o 

tada bus ir garbė!
Nenorėjo iki sziolaik dau

gumas isz lietuviszkuju drau
gysczių prie „Susivienyjimo“ 
prisiraszyti; daugumas isz 
brolių „Susivienyjimui“ prie- 
szingais buvo, visokias prieka
bas iszrado, visokius užmėti- 
nėjimus darė, — sžio meto 
seimas tiems užmėtinėjimams 
kiek galėjo gana padarė.

Sakėte Broliai, kad vyriau
sybė „Susivienyjimo“ per 
daug viename daigte buvo su
sitelkusi. Dabartės vyriau
sybė kur Pittsburgas, kur 
Maseachusets iszsklaidyta tapo.

Kalbėjote, kad per maža 
yra pusmertinė. Delegatai 
posmertinę didumu balsų nū 
$100 iki $150 padinino ir da 
prižadėjo didinti, jei tik „Su- 
sivienyjimo“ sąnariai atsakau- 
ežiai pasidaugytų. Raszyki- 
tės, Mieli Tautiecziai, prie 
„Susivienyjimo“, o ateinantį 
metą posmertinės $300 pada
rysime.

Sznekėjote, kad knįgų, ku
rios „Susivienyjimo“ kasztais 
yra spaudinamos, negalite su 
prasti. Ant szio metino sei
mo nutarta, kad „Susivieny- 
jimas“ turi rupinties apie 
spaudinimą knįguczių supran
tamų ir prieinamų dėl papras
tų žmonių; o pagaliaus, kad 
„Susivienyjimui ne valna 
spaudyti jokios kitokios knį- 
gos, iki nebus pirmiaus at 
spaudyta knįgutė, isz kurios 
galėtume mokyti vaikus mus 
lietuviszkose Amerikos moks
linėse (iszkalose). Isz kurių 
tai knįgų nevien tik vaikai, 
bet ir dideli, nemokantiejie ar 
menkai mokantiejie skaityti 
ir raszyti, pasinaudosime.

Tokios tai įvyko „Susivie- 
nyjime“ permainos. Rodos, 
kad dabartės „Susivienyjimas“ 
palinko pagal visūmenės norą. 
Jeigu da atsirastų, kuris ne- 
kan tautas, praszau kantrei 
laukt ateinanezio seimo, per- 
statyt savo įneszimus delega
tams, o jei tik geri bus, dėl 
labo brolių, visi meilei jūs 

priimsime.
Juk „Susivienyjimas“ isz 

ko susideda? — Isz mus, isz 
lietuvių.

Konstituciją ir provas jame 
kas taiso? Kas daro permai
nas visokias? — Mes visi lie 
tuviai, kurie prigulimi prie 
„Susivienyjimo“. Mes, kiek 
vilias isz mus, gali daryti ir 
perstatyti „Susivienyjimui“ 
savo įneszimus, o delegatai, 
per mus iszrinkti, tūs įneszi
mus, jei tik yr geri ir naudin
gi, priima ir įvykditia.

Taigi mes, visūmenė, gali
me pakreipti „Susivienyjimą“ 
taip, kaip norėsime, bile tik 
pamatinę jo tiesą nelaužytu
me. Galime pagal savo norą 
iszrinkti kokią norime vyriau
sybę galime dapildyt ar su- 
mažyt, ar perkeisti konstitu
ciją, galime... viską galime, 
kas yr gero ir naudingo, juk 
jokio kunįgaikszczio, anė ka
raliaus - despoto ant savęs ne
turime, o tik patys savimi ir 
susivienyjimu valdome, tai gi 
ko czion rugoti, ko czion „Su
sivienyjimui“ prieszingu būti? 
Geriaus, mą rodos, būti, geros 
mislies ir gerų norų, geriaus 
raszyties prie „Susivienyjimo“ 
kūnodaugiausiai, o kada tu
rėsime didesnę šylą, tada ir 
daugiaus gero padarysime.

Kn. Jon a s Žilinskas, 
prezidentas „Susivienyjimo 
Lietuvių Amerikoj.

Ant perstatytoj aus 
(Representative) isz 3 ežio 
distrikto Luzernes pavieto 
yra, J. Frank Turner, kuris 
gimęs ir užaugęs yra miestelyje 
Plymouth Pa., ir kaipo prie- 
telius daFxbinįkų gero ir blai
vaus apsiėjimo žmogus, kuris 
prižada savo balsą ir užtarymą 
visados dūti name perstaty
mo Harrisburge už darbinį 
k (is.

Todėl broliai ukėsai 3-ežio 
distrikto neužmirszkite apie jį 
dienoje balsavimo, tai yra 
balsūkit už jį.

Del pardavimo arba 
ant randavojimo Hotelis geroje 
vietoje, namas ir salė dėl balių 
ir mitingų. Dasižinokite pas 
Silv. Pauksztį Edwardsdalle.

Peter A. o‘Boyle.
Pereitame numeryje „Vienybės“ 

garsinome, idant skaitytojai imtą 
akyvumą ant parinkti isz jo apsiėji
mą, advokato norite-zio užimti vietą 
District Attorney, Dukomentai T.u- 
zerne‘s County Courts parodo mums, 
kad p. O‘Boyle yra sziądien vienas 
isz labjaus suprantanezią ir galin
giausia advokatas prie baru. Mes 
taipgi randame, jogei jis perleidęs 
prigulineziai per 3,000 kriminaliszką 
provą, per tą laiką, kada jo prieszas 
p. Fell perleido tiktai vieną. Jis 
tiktai iszaiszkina ir užganėdina kož- 
ną vieną ant peržiūrėjimo sziu dvie
jų vyrą. P. O‘Boyle prigulėtą, būti 
aprinktas dėl teisingumo padotką 
mokėtoją, ką jis ketina ir yra pada
ręs perėjusiame laike pertyrinėda- 
mas ją procentą ir žmoniszką davadą 
tame dalyke. Scrantono lenkiszkoje 
gazietoje buvo raszyta dėl naudos 
jo prieszininko P. Fell, nėsa p. 
O‘Boyle esąs prieszininku Polenderiu 
ir nenori pavelyti pertlumoczyjimus 
corte. Szitas yra melas. Pirmuti
nis isz visą sūdąs (Judge) ką turi 
valią tame dalyke, o p. O* Boyle ar
ba kokis kitas advokatas neturi nei 
žodžio isztarti, iszskiriant tą, ką gali, 
perstatyti sudžiai patėmyjęs tokį,ku
ris gali suprasti arba sznekėti ang- 
liszkai. Pereitą metą lenkas isz 
Nanticoke buvo svietkas corte, kuris 
szeszi metai buvo dirbęs mainose Ir 
vaikas dreiveris, perstatė, kad jis 
kasdien su jum szneka angliszkai. 
Bet užklaustas p. O‘Boyle lenkas, 
papurtė galvą, buk nesuprantąs ang
liszkai, bet turn laik vienas isz pulko 
atsiliepė, jogei svietkas isz Nanti
coke buvo buvęs corte du metai at
gal, ir neturėjo tlumocziaus, ba ant 
kiekvieno klausymo atsakė anglisz
kai, ką aiszkiai protokolas provos 
parodo. Dėltogi audžia prisakė 
jam klausymus atsakyti angliszkai. 
Dabar p. Fell tyrinėdama tarp len
ką ir lietuvnįką, ir pasakoja jiems, 
kad p. O Boyle nevelyja pertlumo- 
czyti jiems. Sudžia ir visi advoka
tai supranta geriau, ne kaip p. Fell. 
Jis yra silpnas iszmanvme, taipgi 
nepažįstamas žmonėms ir be darodi- 
jimo, kad but tinkamas, ant to urė
do. Jis raszo lenkiszkoje gazietoje 
Scranton‘o su užmėtinėjimais užti- 
krįdams jus, jogei jis žino provos 
protokelus neteisingus. P. Fell
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padėjimas yra, kad kiekvienas atė
jūnas (foreigner) negalėtų užimti 
offisą szitoje žemėje,o p. 0‘Boylo pri
guli į tokią partiją, kuri be skyriaus 
velyja užimti offisą lygiai lietuvnį- 
kams, lenkams kaip ir kitiems. p. 
O‘Boyle tegul pasilieka ant to urė
do, per tai, kad p. Fell pats savo 
protokolūse pasirodė, jogei nėra ga
na mokįtas ir nėra atsakantis užimti 
tą urėdą. Taipgi republikonų par
tija didei nusiminus, kad negalėjo 
pastatyti isz savo pusės tokį drūtą 
advokatą, kaip Peter 0‘Boyle, tada 
nereikėtų nevienam atboti, kuris isz 
tųdviejų butu iszrinktas. Ir isz 
tikro, dabar mus uždutė yra ir dėl 
mus paežių gero d&ti balsą už Peter 
A. 0‘Boyle ant prokuratoriaus (Dis
trict Attorney), o tada mes lietuviai 
atėjūnai kalbįti nd p. Fell, o atmetę 
jo norą, sulauksime lygiai gerovės, 
kaip ir kitos tautos. Glauskimės 
visi į krūvą, ir aprinkime p. O‘Boyle 
garsingą advokatą, visiems žinomą 
sznekorių ir prietelių isz darbinįkų 
pusės.

Karė.
Japonai jau baigia sloginti 

kynus. Kur nesusitinka be
veik vis pirmiejie nulupa kai
lius antriemsiems. Ir nėra 
dyvų, nės nors kynai szimtą 
sykių daugiau turi gyventojų 
už japonus, todėl ir kareivių 
galėtų daug daugiau statyti 
į muszą, bet kas isz to, kad tie 
kareiviai yra be jokio karisz- 
ko iszgudinimo, nepripratin
ti prie kariszkos disciplinos ir 
daugumas jų ginklų surudyję 
ir priesz szimtus metų ap- 
szviestame sviete iszmados isz- 
ėję. Matydami dabartės pra
pultį savo tėvynės, nebesuma 
no kynai ką bedaryti: orga- 
nizūja pulkus naujų kareivių, 
perka tukstaneziais įvairių 
ginklų, bet kas isz to, kad 
kaip reikia joti medžioti, szu- 
nis lakina. Ką gali Kynų ka
reiviai su tokiomis szovyklė- 
mis nuszauti, kurių pereitą 
nedėlią nupirko nū Siamo 
vieazpatystės net 60,000, visai 
seno sistemo ir užmokėjo už 
kiekvieną tik po 9 centus. 
Taipogi kynų kareiviai tan
kiausiai yra apdriskę, neap
veizėti kaip reikint mitalu ir

neapmokami prigulinezia al
ga, todėl nedyvai, kad pereitą 
nedėlią 2000 kyniszktj karei
vių perėjo į japonų pusę. 
Jeigu japonai užguls Pekiną, 
Kynų sostapilę, kuriame skai
tosi į5,000,000duszių,ir turi bū
ti nesunku bus paimti,nės dėl jo 
apginimo yra tiktai 15,000 ka
reivių, isz kurių vos 7,000 yra 
prigulineziai apginklūti. Ky- 
nūse dabar yra didelis nepa- 
rėdkas, o pagaliaus nori pra
sidėti ir revoliucija. Todėlgi 
sveti mtauczių padėjimas yra 
tenai labai kritiazkas. Idant 
apginti nū kynų užpūlimo sa
vo žmones Anglija, Prancūzi
ja, Vokietija, Italija, Suvie
nytos Valstijos ir dar kitos 
vieszpatystės siunezia į Kynus 
kareiviszkus garlaivius, karei
vių prikimsztus. Tai žinoma 
daro kitos ne tiek dėl apgini
mo savųjų, kiek dėl visoko, t. 
y., idant pasitaikius gerai 
progai* atsiplėszti sav Kynų 
dalį bei kitam periszkadyti 
nū to. Anglija labai bėgioja, 
sukdama ūdegą, kaip lapė, 
apie azijatiszką karę ir nori į 
ją savo nosį įkiszti, bet tū- 
jaus maskoliszkas meszkinas 
pradeda mauroti, o ir szvelnioji 
Prancūzija savo | balta ranka 
griebtų už tai laputei už ūde- 
gos. Žiūrint į pasielgimą Eu
ropos vieszpatysczių Azijos 
link, nereikia labai abejoti, 
kad karė, lyg cholera nepe
reitų isz Azijos į Europą.

Patarles.
ė

Gaidys ką iszkas, tą ir sules. 
Gaidys manęs nepabaidys. 
Gali mesti deszrą, kad žinai 

laszinių paltį nukrisiant.
Galvai sukantis, kojų nesu

valdysi.
Gavusi nežadėtą, nors bėgk 

isz svieto.

SURASZA8 LIETUVlSZKU PARAPIJŲ
Vilniaus vyskupystes

nu iszrodymu, kuriose isz jų yra lietuviszki pamokslai, o kuriose nėra.

Parapijos, kuriose giesmės
Tvereczius
Adutiszkis £
Daugeliszkis 2".

Vydiszkės x g
Paluszė
Linkmenės 1
Labanoras ' 3.
Kuktiszkės
Szventienai *£•
Strunaicziai
Malatai A <3*2i • i**
Szaszūliai (gi
Kiaukliai ( į ‘A
Bagaslaviszkis ' «

ir pamokslui lietuviszki:
Gegužinis •
Darsuniszkė
Stakliszkės
Jieznas
Nemaniunai ?po
Punia s

Daugai Į
Dusmenės ( 5
Valkieninkai ' nT
Variena (Orany) 2
Merkynė (Merecz) P 
Nemunaicziai
Medzingė 
Martin konės.

Parapijos, kuriose yra po 2 pamokslu: lietuv. ir lenkiszkas.
Intūrkė
Joniszkis

Alytus (Olita) 
Alovė (Otawa) 
Kieta visz kės 
Ratnyczia (Rotnica) 
Onuszkis (Hanuszyszki). <

p

Sameliszkės (Sumieliszkė) 
Vievis (Jevvje) c

CD Gėrvecziai (Giervvaty)
B *1 r*.

c f*

to
Melagienai
K al tin ienai
Vydėniszkės Į- Vilniaus pav.
Noczia (Nacza) J-Lydos pav.
Dievomiszkis (Dziewieniszki)

Aszmenos pavietyje.

Szventienų 
pavieto.

Gelvanai 
Musnįkai 
Czibbiszkis 

. į

Parapijos apgudintos, kuriose dar pusė žmonių kalba lie
tuviszkai, bet lietuviszkų pamokslų suvis nėra. Jaunumėnė 
jau metą prigimtą kalbą: ' 
Aisziszkės (Ejszyszki) 
Asava (Ossowo) 
Butrymonės 
Benekopės 
Szalczirįinkai (Soleczniki) 
Kaulelibzkis (Konwaliszki) 
Rodunijj (Raduri)

Grynai lietuviszkos parapijos, kuriose vienok nėra lietu- 
viszkų pamokslų:

Žežmariai 
Žasliai 
Kalviai 
Užugastis 
Pivasziunai 
Birsztonas
Per keturias mylias aplinkui Vilnių lietuviszka kalba 

jau beveik visiszkai isznaikinta. Nors dar daugelis žmonių, 
ypacz senesnių, moka lietuviszkai, vienok lietuviszkai beveik 
niekad nekalba, o jaunesniejie jau suvis lietuv szkai nemoka. 
Beveik suvis isznykus yra: Kernavos, Maiszagalos, Karvio, 
Naujųjų ir Senųjų Trakų parapijoje.

Redakcija. Žinias szitas surinko Paulius Rakauckas 
rudenyje 1893 metų. Isz lenkiszko laikr. „Kraj“ N 9 (szių 
metų) dasižinojom apie jo myrį pabaigoje Vasario szių metų.

Gera moteris vyrui kelią 
taiso.

Gero su replėms nepri
trauksi, o piktas ir pats ateis.

Gerai szuniui ir musės.
Geros akys dūmų nesibijo,

Trumpi pamokinimai
Skolintojas už skoljnįką tur geresnę galvą.
Ęyto saulė noszvieczia per visą dieną. t
Datyrimas szkala labai brangi, bet vienai tė, kurioje nemokyti gali 

gauti protą.
Galima duti gerą rodą, bet negerą apsiė, jiiną.
Kas neklauso rodos, negaus pagelbos.
Galima dangun parodyti kelią, bet negalima nenorintį įkelti.



POUTffllS SZIIJPINYS
„Tebaigi bus kova vardan Vleszpaties1,

Paraszė Jonas Avails.
(Tąsa.)

Per savo tamsumą dau
gumas Amerikos lietu
vių, žinia, iszsykio nega
lėjo priderancziai suprasti to
kio plataus ir prakilnaus da 
lyko, kokiu yra tautiszkas 
musų klausymas. Neapszvies- 
tam egojisztiszkam lietuviui, 
žinia, buvo smagiaus skaityti 
savo laikrasztyje apraszymus 
kokių nors pesztynių pažįsta 
mo jam Miko su Petru arba 
iszguldymą tokių klausymų, 
kuriė tiesiog galėjo apeiti jo 
kailį arba kiszenių, kaip antai 
reikalai lietuviszkų parapijų, 
reikalai Amerikos darbinįkų, 
nei kokius tenai mažai jam 
suprantamus iszaiszkinimus 
reikalų lietuvių tautos arba 
apraszymus bjaurių darbų 
maskolių valdžios, kuri kaip 
tai jis gerai žinojo, nieko ne
gali padaryti jam blogo Ame
rikoje ir priesz kurią nū pat 
savo mažumos jis buvo pri
pratęs su nusižeminimu dre
bėti ir lenkti savo sprandą. 
Dar didesnis truksimas turėjo 
kilti paczioje Lietuvoje, kada 
ir prusiszki musų laikraszęziai 
pradėjo atviriaus ir stacziaus 
iszguldinėti politiką masko
lių. Kiekvienas iszkrėtimas 
gyvenimo kokio lietuvio, arba 
sugavimas kokių nors knįgų 
tūjaus padarydavo didelį 
trukszmą visoje apygardoje. 
Persigandę skaitytojai lietu- 
viszkų laikraszczių, kaip galė
dami skubinosi isznaikinti ar-

• ba nors kur nudėti viską, kas 
tiktai galėtų užtraukti ant jų 
nemeilę maskolių policijos ir, 
žinia, nesakė aczių tiems mu
sų rasztinįkaiųs, kurie atvirais 

«. savo rasztais užtraukė ant mu
sų raszliavos nemeilią akį 
maskolių. Net ir tarp ap- 
szviestesniujų lietuvių (ypa- 
ežiai isz maskoliszkų, czinov- 
nikų) radosi nevienas sziauda- 
duszis, kuris drįso net per tūs

Lietuvininku
paežius laikraszczius darodi 
nėti savo tautiszkiams, kad j 
mums neiszpūla ,,nekantriai 
mėtyti žodžiu“ ant maskolių, 
nepramaninėti ant jų „neszva- 
rių epitetų“, nevadinti ant ga
lo musų žudytojų „masko
liais“ užtai, kad musų „admi
nistratoriams“ nepatinkąs szi- 
tas vardas, o tada busią kur 
kas smagiaus skaityti lietu- 
viszkus laikraszczius. Nedo
vanai Daukantas savo „Bude“ 
raszo kad „isz baimės miru
siam besdalai skambina“! 
Bet ką gi daryti? drebėsi, ne
drebėsi, o nū savo likimo ne
pabėgsi. Ar gi tai musų kal
tė, ką musų istoriją taip susi
dėjo, k#d be mirtinos kovos 
su maskoliais mes negalėsime 
apsieiti? Argi gali kas drėb
ti į mus purvynu už tai, ne
žiūrint ant kelių szimtų metų 
lenkiszkos verguvės, ką mes 
nepavirtome į niekszus, kurie, 
ant Makso Nordan, dėl pinįgų 
arba materijaliszkos naudos 
dūdasi paversti savę į dvasisz- 
kus skapus. Tegul ką nori 
daro tie lietuviai, kurie dreba 
nū vieno atsiminimo, kas bus 
su jų paeziomis ir vaikais, jei
gu maskoliai pradės imti jūs 
į nagus už užrubežinę musų 
raszliavą, o szita raszliava bet 
gi eis tūmi keliu, kurį rodo 
politiszkas padėjimas musų 
tautos. Ir isztikrųjų sulyginki 
me tiktai politiszką programą 
„Auszros“ su programa ežios 
dienos „Varpo“. Visoje „Ausz- 
roję“ mes beveik niekur neuž
tinkame nors sziek tiek drą 
sesnio atsiszaukimo apie mas
kolius, o tūmi .tarpu szią ga
dynę jau beveik kiekviename 
numeryje „Varpo“ randi jau ir 
po keletą straipsnių, kur labai 
staeziai iszsiguldo užmanymai 
maskolių.

Dar aiszkiaus szita permai
na musų politiką dūdasi ma
tyti „Ūkininke“; priesz du 
tris metus szitas laikrasztis 
mažai ką skyrėsi nū tokių lai
kraszczių kaip būrų „Gazeta 
bhviąteczna“; visko tę galėda

vai rasti: ir gražių apysakėlių 
ir pamokinimų kaip apsieiti 
su mėszlais, kaip penėti kiau
les ir kiek dūti paszaro kar
vėms; tik apie politiszkus 
klausymus, o ypaeziai apie 
politiką maskolių „Ūkininke“ 
tik labai retai galėdavai už
tikti szį tą svarbesnio. Suvi
sai kitaip iszrodo musų „Ūki
ninkas“ musų dienose: viso
kios gražios apysakėlės, visoki 
reikalai mėszlų, kiaulių ir gal
vijų rado sav labai pritinkan- 
czią vietą „priedūse“, isz ku
rių kiekvienas daro gana pui
kią ir praktiszkai naudingą 
knįgelę. Pats gi „Ūkinin
kas“ pavirto į beveik grynai 
politikiszką laikrasztį, kur ant 
kiekvieno lapo ar tai įžangi- 
niūse straipsniūse ar tai gro- 
matose isz Lietuvos raudi be
veik vienus apraszymus darbų 
maskolių Lietuvoje arba isz
aiszkinimus to, kaip mums ge- 
riaus gintis nū apsimaskolini- 
mo. — Tokis tai yra prigim
tas kelias, kuriūmi turi eiti 
musų raszliava ir jū tvireziaus 
mes įstosime į szitą kelią, jū- 
geriaus eis musų reikalai. 
Vienok norint, kad mums isz- 
tikrųjų sektųsi kovoje su ab- 
rusiteliais, reikia be perstoji- 
mo tyrinėti politiką, savu lai
ku suprasti, kokią įtekmę ant 
musų likimo gali turėti kokis 
nors jų užmanymas ir kiek 
galint isz sykio daryti szitūs 
užmanymus nepavojingais dėl 
musų tautos. Musų kova su 
maskoliais negali būti tiktai 
pasai viszka; mums negana 
tiktai gintis nū užpūlimų mas
kolių; ,kur galėdami mes ir 
patys turime užpuldinėti ant 
jų ir silpnįti jų galybę Lietu
voje. Paaiszkinsiu szitą da
lykų praktiszkai. Kaip tai 
visi gerai žino, viena isz svar
biausiu uždūczių abrusitelių 
Lietuvoje yra suėmimas į savo 
nagus musų laukų'ir visokių 
tautų. Negana to, kad mums 
uždrausta netik nusipirkti 
sklypelį žemės net ir nū savo 
Žmogaus, per ką musų dvarai
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paprastai už niek papūta į na
gus maskoliszkų „kulokų“, 
bet net ir nusisamdyti sav ko
kią nors dubelę nū maskoliaus, 
sugraibszcziusio musų laukus, 
— paczioje Maskolijoje užsi
deda tam tikros • draugystės, 
kurios su pagelba valdžios, 
kur tik galėdamos, turi lupti 
isz katalikų jų laukus ir arba 
suvisai iszvaryti jūs isz pri
gimtosios žemės, arba paversti 
į maskolių bernus. Lengva 
suprasti, kad pasisekimas szi-s 
tų draugysezių prigulės nū to, 
kaip seksis maskoliams ūkian
ti musų kraszte. Subankru
tavus pirmiemsiems obrusite- 
liams, žinia, ir kiti turės ne
tekti noro kiszti savo ūdegas į 
Lietuvą, ir szitos draugystės 
paezios per savę turės suirti. 
Taigi, lietuviai, nevėpsokime, 
nelaukime, iki maskoliai su 
krepsziais iszvarys mus į Ame
riką, bet isz anksto apsižiūrė
kime ir nedūkime maskoliams 
įsigyventi musų tėvynėje. 
Niekados neužmirszkime, kad 
visi szitie burliokai ir kaca- 
pai, kurie dabar kaip kirmė
lės vinsta musų Lietuvoje, tai 
yra baisios gyvatės, kurios to
lei szilsis ant musų krutinės, 
kolei dar jaus savo silpnumą, 
bet tūjaus suleis į mus savo 
dantis, kaip tiktai pasijus ga
lingesniais. Bet kaip gi 
mums gintis nūszitų burliokų, 
o ypaeziai nū tų, kurie jau ty- 
ežia tiktai dėl to ir skverbiasi 
į musų krasztą, kad pražudy
ti musų tautą, kalbą ir tikėji
mą? Atsakyti ant szito klau
symo labai nelengva, ypaeziai, 
kad maskolių valdžia, kaip į- 
manydama, szelpia savo bur
liokus ir materijaliszkaį ir do- 
riszkai. Pirmiausia, žinia, 
reikia stengtis nepaleisti že
mės isz savo'rankų ir iki pas
kutines ginti ją nū maskolių. 
Bet ant musų nelaimės ne nū 
vienų lietuvių priguli szitas 
dalykas.

(Dar ne viskas)
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ZDiedLodL 
Veikalas poeto Adomo Mlckevyczios,

PerguUU wz lenkiszko Aleksandras Gututis.
(Tąsa)

B u r t i n į k a 8 . Darykit duris koplyezios 
Ir aplink grabą sustokit, 
Nei žvakės, nei gi szviesos, 
Langus culunais užkloti.
Te mėnesio szviesa blyszki 
Neįeina ežia per plyszį, 
Tiktai skubįkit ir drąsiai! 
Senis. Jau stojosi, kaip įsakei. 
Sueiga. Visur kureziai, visur tamsu, 
Kas ežia bus? mislyti baisu.
B u rt i n į k as. Duszelės ezysezių kentanezios! 

' Kokioj norįs svieto szalyje,
Kuri dega smalos ugnyje, 
Ar dugne upės szalanczios, 
Arba dėl sunkesnės koronės 
Į žalį medį įspausta, 
Deg pecziui be jokios malonės 
Ir cypia ir graudžiai rausta, 
Skubįtis į krūvą kožnai, 
Tegul susirenk ežia krūva! 
Apvaikszcziojam diedus szitai! 
Žengkit szventą pribuvimą; 
Auka ir malda nežūva, 
Gausite valgį ir gėrymą. 
Sueiga. Visur kureziai, visur tamsu, 
Kas ežia bus? mislyti baisu. 
Burtinįkas. Saują kodelio padekit: 
Uždegu su paskubinimu, 
Kilusią liepsną dabokit, 
Ir varykit kvėpavimu. 
Ot taip, taip, tegul toliaus bėgs, 
Ir ant oro veikiai sudegs! 
Sueiga. Visur kureziai, visur tamsu, i
Kas ežia bus? mislyti baisu. 
Burtinįkas. Pirmiaus jus duszios lengvumo, 
Kurios pakalnėje szitoj, 
Didžios audros ir tamsumo, 
Verksmo, sunkios vargų kovos, 
Trumpai sviete aublizgėjot, 
Kaip kodelis suplinėjot; 
Kas klaidžioj vėjo takumi, 
Ir neįžengia į dangų, 
Tągi szviesumi ženklumi 
Szaukiam ežia, kaip svetį brangų. 
Sueiga. Kalbėkite kas ką reikalauja, 
Kas isz jūsų trokszta, ar badauja? 
Burtinįkas. Ak veizėkit augsztyn tilomis, 
Kas ten szvieezia lubose aiszkiai? 
Szitai auksiniomis plunksnomis, 
Siaubsta didoi gražus du vaikai. 
Kaip lapelis su lapeliumi, 
Viražui koplyezios skriduliflja, 
Kaip karvelis su karveliumi, *

Vienybe
Taip du aniolėliai lakioja.
Burtinįkas ir senis. Kaip b pelis su lapi 
Viražui koplyezios skridulidja, į 
Kaip karvelis su karveliumi, Į r . 
Taip du aniolėliai liakioja. \ 1
Aniolėlis prie vienos isz kaiminkų: \
Prie mamos lekiam, prie mamelė*, 
Ar nepažįsti manąs mamutė? '
Ahz esu tasai pats Jftzelis, i į 
0 tai Rozykė mano sesutė.
Mes rojuj lakštam be paliovos, 
Tenai mums geriaus, kaip prie mamos. 
Veizėk, galvutės spindulėse, 
Isz szviesos auszros apdąrėliai, 1
O taip gi mudviejų peczidse, 
Kaipo plasztakėliu sparneliai. į
Rojuj visoko patektinai, 
Kožną dibną nauja žaidinėlė*, 
Kur tik žengiam, iszplauk žol &lė, 
Kur dasilycziara, pražyd žiedai. 
Nors pilni esame džiaugsmelių, 
Bet vargin mumis ndboda, baimė, 
Ak mama dėl tavo vaikelių, 
Uždaryta yra dangaus laimė!
Sueiga. Nors pilni visokių džiaugsmelių, 
Bet vargin anfts nūboda, baimė, 
Ak .mama dėl tavo vaikelių, 
Uždaryta yra dangaus laimė!
Burtinįkas. Ko geidžiate jus duszelės, 
Kad į dangų dasistoti? 
Ar praszot Dievo garbelės? 
Ar saldybių reikalaujat? 
Sztai pyragai ir pienelis, 
O gal ūgelių geidaujat? . , 
K<»gi velijat duszelės, 
Kad veikei dangų apturėti?
A n i o 1 ė 1 i s . Ko mums reikia, nepigiai iszspėti; 
Prabanga ant žemės saldumo, 
Mes esame nelaimingais.
Ak! asz visam laike gyvybė* 
Nepažinau jokios kartybės, 
Lapinimas, brajimai, smaguriai, 
Už viską buvo caca, girimas; 
Dainflti, szokti, bėgioti spėriai, 
Rinkti kvietkeles dėlei Rožykėi. 
Szitai buvo mano darbavimas, 
O jos darbas rėdyti lėly kep. 
Atlekiam pzia ant szventės sepūlių, 
Ne dėliai maldos ir bankietėlių; 
Mes nėr ei k alau jam aukos miežių 
Pieno, pyragų ir skanumėlių, 
Tilę dviejų grudų, garstyczių karezių, 
O tūmi gi menkumi darbeliu 
Suteikste mums galybę atlaidų: 
Nės tėmykite sav isz tikrybės, 
Kad tai pagal dieviszką liepimą, 
Kas nedatyrė sykio kartumį, 
Tas neiszpažins dangaus saldybės!

-t

(^Toliaus bus.)
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LIETUVOS ISTORIJA
nū seniausiu gadynių iki Lublino unijai.

PAHA8ZYTA 8IHAN0 DAUKANTO BUVUSIOJO VILNIAUS 
UNIVEBSITETO PHH.080PHIJ08 BA0I8TB0.

(Tąsa).
Czia dar pernykszcziai Lenkai, mirus Liudvikui, Vengrų 

karaliui, kursai jų ūkę ikiszioliai globė, nenoridami į Teuto
nų valdžią jos adūti, paskyrė sav globėju ir užtarytoju (Lie
tuvos valdoną P.), idant tūmi į Lietuvius įsikibę, galėtu nū 
Vokieczių ir kitų szaldrų gintiesi ir savo liūsybę antturėti,i 
kurie (Lietuviai P.) vieni su Žemaicziais, nurambėjusiais tū- 
įti ropinėse karėse, tegalėjo stipti priesz kryžeivius ir Tauto- 
rius bei kitus kokius neprietelius. Kaipogi kitą kartą Kazi
miera, Lenkų karalius, mirdama bevaikiu, buvo palikęs savo 
rykės karszincziumi Gedvidę (Jadvygą), karalaitę Vengrų, 
miri/s jos tėvui, kaip sakiau, Liudvikui, Vengrų karaliui, 
daug radosi vieszpaczių Gedvydei, zalietas brukanczių? tiirp 
jų visusmarkiausis buvo Vilelms, Austrijos kuningaiksktis, 
Zigmonts, Brandebjirgijos kuningaiksztis ir Ziemovits, Mozū
rų kuningaikaztis, bet Lenkai tiema visiems, kaipo mažą lietą 
tedarantiems ir negalintiems jų nū neprietelių apginti, neda
vė savo karalaitės; nės susitarę iszleido siuntinius į Lietuvą 
Jaugaliui, didžiamjam Lietuvos kuningaikszcziui pirszti sav 
į karalius Gedvidei. Tas sziam noris tiko, bet daug neprie
telių, kaip virsziaus minavojau, turėjo, kurių viena nuveikti 
negalėjo; gandžiaus, jog tapdama Lenkų karaliumi, nebgalė 
jo Lietuvos didžiu kuningaikszcziubenusiturėti, kad tūm tar
pu Lenkai to sav linkėjo, idant jis pats Lenkų karaliumi ir 
didžiu Lietuvos kuningaikszcziu butu, kaip ir pats Jau galius 
to sav szi rd ingai geidė. Darin, idant jis tasiektu, rodėsi visu- 
iszmintingiausiu daigtu su savo neprieteliais lig lauku taikiu- 

.tiesi. Visupirmu ryžosi su Vytautu, kaipo visupaojausiu sa
vo neprieteliumi, pasimylūti; to dėjęs, ėmė slaptu siuntinėti 
Lietuvius ir Lenkus pas Vytautą, masindama jį taikintieji, 
kuriam savo gromatoje žadėjo nevien jo tėvo dalį pagrąžinti, 
bet dar Lucką ir visą Valinių taippat jam pavesti. Vytau
tas, myliąs savo gimtuvę, negalėjo tų Jaugąliaus žadu vengti, 
užvis, jog ir nū kryžeivių pusės nieko dar gero sav neregėjo 
ir ilgesnei maž ką labo tegalėjo nū jų vii tiesi. Darin ryžosi 
nevien su Jaugaliumi taikintiesi, bet dar kryžeivius nukropti. 
To dėjęs Vytaute telkia sav kryžeivius, tardams priesz Skir- 
galių traukti, atėjęs su ginklūtu buriu į Georgenburgo pilę, 
kamendotą pilės su kitais vyresniaisiais į pūtą pakvietė, ku
rie, nemaž Vytautą neįtardami aut jo lugojimo, ir Ragainės 
pilės vyresnybę pasiuntė tenaigi pakviesti. Tūm tarpu Sud- 
monts, Vytauto szvogeris, su keletu Lietuvių pilį apgulė ir 
įgulė nugalavo, patį jos kamendotą su kita vyresnybe pas 
Vytautą, po lapine bevieszantį, apkalė, pilę iszplėszė ir lig 
pamatų iszdegirio. Nu, žaibu veikiamu metėsi Vytautas ant 
Marienburgo pilės, kurią taippat apgalėjęs, kryžeivius apver- 
gė, o paczią pilę, nupleszęs, sudegino. Bet ant nelaimos ne- 
bepaspėjo pilių: Marijos-salos, Ragainės, Spitler n ir Ne
jaus beužpulti, kaipogi pasprukęs žvejis praneszė joms lig 
laikui, ką Vytautas keta joms padaryti.(42)

Bet Vytautas, staiga tūmi nugandinęs kryžeivius, ėmė į- 
kanden į naująją Marijos salos pilę griautiesi, kuri ligsziol 
buvo ardymu Vokiecziams ateinant Lietuvos terioti. Jauga- 
lius, norėdama ją užimti lig kryžeiviams pagelbos negavus nū 
Parusnio, kėlė stiprią kariauną, kad tūm tarpu Vytautas su 
Skirgaliumi ir 11 kitų Lietuvos karvedžių buvo jau apstoję 
ją su dide galybe. Jau galop Szilo mėnesio Lietuviai už
tvenkė Nemuną ir tokią kariauną pastatė, jog niekšai nebga- 
lėjo pilės beszelpti. Lietuviai dieną ir naktį taranais bei 
puszkomis murus grovė, o jų karvedžiai už kits kito skubino
si į pilę.įsilaužti; bet įgulė kantriai kantresniai lig paskūjo 
gynėsi. Kaipogi kryžeiviai tūįtimpos jau Lietuvius krėsda
mi, jau patys krisdami, grūmėsi. Nū virszaus mūrų gadino 
Lietuviams taranus, veržentiemsiems į pilę verdenczią dervą 
gožė, vieni rąstus ir akmenis ant jų leido, kiti ardymus mu- 
rūse kamszė. Bet nei tūmi negalėjo jų nugandinti. Ketures 
nedėles jau žurdojosi, ir taip dar nebuvo galo. Noris jau 
nuilsusi įgulė, czionai dar stipravo ir tūkartu tepradėjo gurti, 
kad Lietuviai praardė puszkomis naujus murūse ardymus. 
Noris kryžeivių puszkorius, savo guvumu įtaisęs puszką į ar
dymą, norėjo Lietuvius ramdyti, bet sziejie vėl priesz jį savo 
puszką pasistatę guvų puszkorių nudaužė, kurio stokūdami 
Vokiecziai didesniai ėmė gurti, užvis, jog Lietuviai ir Žemai- 
cziai akmenis ir vilyczias, it krusza, ant jų į pilę bėrė. Tūm 
tarpu marczelga kryžeivių Wallen rod, sutraukęs kamendotus 
Krisburgo, Elbingo ir Asteradės,/pasiuntė isz pilės Goteswer- 
der kamendotą Ragainės iszjautoti, kas tenai karvietėje deda
si. Jutęs marczelga daug tenai esant brostvių žeistų ir nebe- 
derenczių kariauti, dari n marczelga tol artinosi pilen, kol 
ginklai Lietuvių leido, czionai pavyko jam ligonius ir žeistū- 
sius isz pilės iszgabenti ir naują įgulę įdėti ir mitalą įkiszti. 
Bet ta pagelba nieko nelietojo, kaipogi tą paczią dieną svilk
snės akmū nukirto kamendotą, nu, įgulė paliko be karvedžio 
ir rėdytojo. Marczelga, noris netoli timsodams, negalėjo gel
bėti: kaipogi nestengė pylų ir Nemuno tvankų peržengti ir 
Lietuvių antpulti, kurie kas dieną panemunyje pylas stiprino 
ir didino. Ant galo iszsijautoję Lietuviai, jog kryžeiviai 14 
dienų ketą iszsiturėti, vildamiesi pagelbos, ėmė dvilinkai pilę 
nū visų pusių vėtravoti. Kaipogi užkimszę rėvas medžiais 
ir virbais grūdosi nū ryto lig pietų, daugybes tenai kryžeivių 
pakrėtė ir antrą jų karvedį pažeidė. Netrukus įsigrūdo Lie
tuviai į pilės laidarą. Kryžeiviai, nebstengdami pilės sienų 
gynioti, įsitraukė į boksztą, bet ir tenai nebgalėdami nieko 
nuveikti pasidavė. 150 paežių brostvių su dide daugybe kito 
svieto karvietėje paliko 55 brostvių, 220 didūmenės, daugybė 
ginklų, karės padargų, žirgų teko Lietuviams į nagą; senei 
buvo kryžeiviai tokį nūkritį beprityrę. Tos notys kaip szi r- 
dį pragildė kryžėiviams, taip džiugino Jaugalių, kursai ne
vien su Vytautu prisitaikino, bet iszveržė tris piles it raktus 
savo žemės kruviniems savo neprieteliams, tukstaneziua. jų 
karvietėje pakrėtęs, užvis didesniai džiaugėsi, jog Vytautas 
tokiu savo elgimusi kryžeiviams pasidarė neapkeneziamu, su 
kuriūmi rodėsi jam niekados nebsusibendraus.(43)

48) Voigt. T. V. k. VI. B. 442.

(Taliaus bus.)

48) Volgt. 1’reuB. Gescb. T. V. k. VI. b. 438,



496 Vienybe
— (Jaras labai kenczia ir 

dar turės labjaus kentėti!
8 d. Spalinio atėjo randavi 

telegramai isz Livadijos (Kri- 
mo) į Petropilę, daneszdami, 
kad caras apmirė ir daktarai 
pripažino, kad jokios pagelbos 
nėra, kaip kad daryti operaci
ją. Caras ant to pristojęs, to- 
dėlgi turės nabagas, jei dar 
jaus... baisiai kentėti. Visai 
kariumėnei, visiems popams, 
kunįgams ir abelnai visiems 
p6 Maskolijos valdžia esan
tiems žmonėms yra prisakyta, 
kad melstųsi cerkvėse, bažny- 
cziose, synagogose ir t. t., na- 
mieje ir ant laukų už caro 
sveikatą. Augszcziausi urė- 
dinįkai ir sziaipjau augsztai 
stovinti žmonės isz Petropilės 
iszvaževo į Livadiją pas carą.

Visa Maskolija yra didei 
nerami, nės nežino, kas įvyktų 
jeigu caras numirtų.

. Apysakos.
Palangos Juze, linksmi skaitymai „ 
Kas teisybė tai nemelas puikios apysakėlės 

isz lietuvių gyvenimo
Pajnd|kime vyrai žemų, puiki apysaka 

paraszyta patrijotiszkoje dvasėje pagal 
vengrlszkų pono A. isz B. autoriaus 
kn|gutės „Kas teisybė tai ne melas

Pasaka ape Hzaltabuzius (j&klnga)
Žiemos vakaro adynėlė, voklszkom raidėm
Mužikėlis ,, ,, „
Valkų kningelė „ „

Moksliszki ranku ėdžiai ir 
kitokios knįgos

Lletuvlszka Gramatika paraszyta 
kun|go Mlkolo Miežinio

20c.

15c.

15c.
5. 

20c. 
15c. 
15c.

50c.
30c.
25c.

5c. Ir

5c. 
15c.
5c.

10c.
20c. 
20c. 
20c.
10c.

Pujkus apraszymaj tikru, ateytlkimu Isz
„ „ czesu wajnos 1863 metu 40 et.

Prawadnlkas aagelskos kalbos neabdar. $1,00
„ „ „ abdarytas $1,25.

$1,00.
>1,50 et.

50 et.

Pujkus ap ras žymas apie Lietuvą „
HI n aid a Rinaldinas „ „ „
Senowes apraszymM apie Duktery 

,, „ Pilypo Karejwlo
Sumyszymas arba bajme tūry dydelea akis 
Tykra tejsybe isz Suwalkii gubernijos 
Sxwlesa Dlewo „ „ „ ,,
Tttkus Persų Karalius, „ ,,
Utsystanawik ant to geraj „ ,,
Wltaslr Korynna hlstorije Isz tajko persekiojimo 

Bažnyczlos 8. per Deoklecljana 95 ct.

15 et.
66 et.
26 et.
50 et.

Juzo Miliaucko,
Szaltas alus, skanus gėrymai, gar* 

dus, cigarai. Smagi vieta dėl užei
gos. Praszau brolius atsilankyti 
pas manę.

Jūzas Miliauokas,
M Ali ANO Y CITY.

„ „ $1.50. 
1.50c. ir 2.00c.

,, 75c.

75c.

Abėcėla ,, ,.
Kninga dėl iszsimokinlmo rokundų 
Kninga dėl tszslmoklnimo vlsasvietlnės kalbos 15c 
Apie buwimu Dlewo ,, 
Grieszninkas priverstas metavotls 
Pamokslai apie trneų „ 
Talmudas ir musų žydai ,, ,
Szkala su kalba ,,
Prieszauszrls ,, ,
Kaip (gyti pinigus ir turtų 
Girtybė
Genių dėdė, graži pasakutė kur Iszrodyta, 

kaip labai svietų slogina maskolių valdžia 5c.
Trumpa peržvalga lietuvystės darbų

Amerikoje 20c., dėl perkupezių po 10c. 
Kalendorius ant 1889 m. 25c. ir ant 1890 m. 10c.

Įvairios dvasiszkos knįgos, 
Pamokslai ant didžiųjų metinių ssvenclų Ir dl. 
džtosios nedėlios, 
Tiesos Zodžel, 
Fillotea arba kelias Į maldingų gyvenimų 
Pokilis Szventųjų ,, ,, ,,
Iszguldimas metiniu szwenczlu 

labai naudinga kningelė 
Mokslas Kymo kataliku „
Kas yra grtekas? „ ,,
Nekaltybė ,, ,,
Vartai dangaus ,, „
Pekla, arba amžinas pragaras 
Arielka yra nudal; su iliustracijomis 
Garsas apie bajsybee Dlewo sudo 
Raktas | dangų „ ,,
Didžioji nedėlla „ „
Kaip Sumenijų nnspakajjtl ,,
Vadovas |dangų „ ,,
Prlsigatavojlmas ant smerczlo ,, 
Draugija dėl duszių ,, ,,
Lietuviszkos miszlos ,, ,,

Visokį Abrozėliai su maldelėmis po 5centus.

50c. 
35c. 
5Oc. 
15c.

10c. 
40c. 
15c. 
20c. 
15c. 
75c. 
30c.
25c. 
15c.
5C. 

15c. 
40c. 
40c.

5c. 
10c.

75c.
15c.
25c.
20c.
3Oc.
20c.

1.00c.

85C.
10c.
40c.

Kningos 
pargabentos isz užmarės: 

Maldų knįgos,
Ankso Altorius, arba Szaltinls danglszkn skar- 

bn 2.00 Iki 3 00.
Garbe Dlevvuj ant auksztybėe „ 
Balsas Balandėlės 1.25c.,
Kninga giesmių arba Kanttczkos 
150 Paalmn Dowldo karaliaus ant

paveikslo kanticzkų
Istoriszkos dvasiszkos įtalpos knįgos, 
Gyvenimas Vieszpatles Jėzaus Kristaus, 
Istorija seno Ir naujo įstatymo su abrozėl 
Istorija seno Įstatymo „ „ „
Gyvenimas Marijos ,, „
Menno Szwencztauslos Marijos Panos 
Sopnlej Motynoe Dlewo ,, „
K v an gel įjos supuikeis apdarais
Gywenlmaj Szwentnjn, ant visų metų kožnos 
dienos, pirma, antra, treczia ir ketvirta 
dalis už kožnų dal( po „ ,,
Gyvenimas szv. Benedikto Labro 
8 tebūk lai Dievo Szvencz. Sakramente
Istoriszkos knįgos soietiszkos įtalpos.
Istorija Lietuvos ,, „ ,, :10c.
Trumpa senovės Lietuvių Istorija 10c.
Aplinkrasztls kun. Petravycziaus | Vilniaus 

džiakonystės kunlngus 1870 m. ,, 5c.
Už kų mes lenkams turime būti dėkingi arba 

nedėkingi, graži knjgutė kurioje aprkszyta 
visi musų prietikiai su Įsakais n& pat 

krikszto Lietuvos

1,00.
50 et
200c

25 et.
20 et.

1,00 et. • 
$1,00. 
20 et.
30 et.

Žtpon&ė bei žiponė „ ,,
Žirgas ir valkas ,, M
Vytautas didis Lietuvos kun|galksztls 
Apie senovės Lietuvos pilis „

„Anszra” keturių metų pulki&se apdar&se 
po $1.25 kninga, visas perkant

5C. 
40c. 
20c. 
30c. 
10c.

4.00c.

25c.

10c.

15c.Senkaus Jurgis „ ,,
Vitolioranda, pulkus poetnataa isz 

senovės lietuvių gyvenimo, 2 kn|goe 
D&nelalczlo pavasario linksmybės 
Konradas Valenrodas — —
Tėvynlszkos giesmės — —
J&kannos dainos „ ,,
Naujos dainos ,, ,,
Birutės dainos ,, ,,
Tėvynainių giesmės „ „
Pirmutinis degtinės varytojas puiki komedija 5c. 
Ponas Ir Mužikai, Drama penkiose permainose, 

paraszyta Aleksandro G už u ežio, 15c.

1.25c.
10c.
10c.

5c.
10c.
10c.
40c.

LOCNOS SPAUSTUVĖS.
Lietivos Istorija, nA seniausių gadynių iki 

Gediminui D. L. K., paraszyta 1850 m., 
Slmano Daukanto. Kninga pirma,

gaunama už 1,50c* 
Budas Senovės Lietuvių Kalnėnų ir Žemalczlų 
paraižytas Simano Daukanto, gaunamas už 1,00. 
Istorija Katalikų Bažnyczlos, „
Europos Istorija su žlamlapiais ,,
Lietuviszkos Dainos isz visur surinktos
Pasakojimas Antano Tretininko paraazė vysk.

Žemalczlų Motiejus Valanczlauskas, 
Ponas Bartkus, paraszė kun. A. Burba, 
Dievaitis, apysaka szios gadynės 
Apieka Dievvo ,, ,, ,, „
Aukso Verszis, labai puiki drama ,, 
Boleslawas arba antra dalis Genowefos
Du pujkus apraezymaj apie nedorybe 

žvdo Ir piktų augynimų wajku $1,00. 
Eglė, žalc/.ių karalienė Ir Iszgrlovlmas Kauno 

pilies 1362 m., du pulkus dramatal 
paraižyti Aleksandro Gnžuczlo, 

lltstortje gražios Katrukos ir jos visokį 
,, „ ,, atsitikimai

Historlje apie gražų Magelonų, dukterį karaliaus 
isz Neaoollo Ir apie Petrų karelv| 40c. 

llistorlje Isz laiko Prancūzuos
„ ,, vainos Afrikoj’ :30c.

Isz po budelio kalavijo ir Kajimas, dvi puikios 
apysakos, ant lietuviszko perdėjo V. 8tag. 40c. 
Istorija 8>ptynių Mokintojų

„ „ Ir Lietuvio Sapnas 50c.
Jurgis Mtloelawskls — — 80c.
Juozapas Konluszewskls, arba kankinimas

Unijotų po valdžia maskoliaus 50c. 
Konstitucija dėl darbln|kų — 10c.
Namelis pueteln|ko — — 75c.
Nedorybes Rymo Ciesorių, historlje isz tajko 

,, „ ponawojimo Nero no 80 et.

Lenkiazkos kningos
maldų pargabentos isz užmaris.

Westchnienie duszy pobožnej, zbt6r nabožeėstvv 
I pleėnl z przydsniem Drogl krzyžowej, Gorzklch 
žali i psalmbw „ ,, „ „ „ 1,50c.

Zloty Ottarz czyil zbiėr nabožeėstw dla chrzeė- 
clan 1 katollkdw „ ,, ,, ,, ,. 1,80 c.

Oltarzyk czyil zbi6r nabožeėstwa dla mtodziežy 
katollcklej ,, ,, ,, ,, ,, ,, 70 c.

VVyborek nabožeėstwa dla mtodziežy katollcklej 
į 50 c.

Maly zloty oltarzyk dla pobožnych dzlecl ka- 
tolicklch „ „ ,, ,, 45 cent.

Kas nori gero tavoro gauti ir ska
naus gėrymo ragauti, tegu atsilanko

Pas Joną Zukaucką
Plymouth. Pa.

ISTORIJA Katalikų Bažnyczios 
gaunama yra pas Rev. A. Burba 
Plymouth Luz. Co. Pa. Box 1053, 
pas Rev. P. Abroiriaitį Jordan st. 
Shenandoah, Pa. kasztuja $loo.

Musų spaustuvėje iszeina dvasisz- 
kas katalikiszkas lai k rasztis

„Valtie“, 
kurį turėtų pasirūpinti kožnas katali
kas užlaikyti savo namftae.

Ant metų ka<ztfija tikt doleris, o 
iszeina kas nedėlia su iszguklymais 
lekcijų irevangelijų. { Kuropą l|dol.

iszklrpk szitų apgarsinimų ir prielųsk sykiu su 
savo pravarde Ir pilnu adreesu, o mes prisiusime 
jier ezpreesų szltų tikrų

ELSIN DZIEGORELI DYKAI dėl peržiū
rėjimo. Peržiūrėk gerai, o jeigu mistini jog tai 
yra piginusias dziegorėiis už tus pinigus, tai už
mokėk agentui ant expreseo $9.75 ir kaeztus o 
dziegorėlls bus tavo. Jeigu tav nepasidaboje, ne
mokėk nė vienu cento. Yra tai 1'1-tOS prabos 
auksas Isz gero materljolo, labai gražiai isz.mar- 
gintas katras butų vertas pas <lziegorn|gų $85 ir 
užtikrintas ant 20 motų. Jeigu nori gražų lenciū
gėli, atsiųsk f>O centų su orderiu katras yra ver
tas $3, arba jeigu pirksi dzlegorėl| už I00.70> 
tai mes tav atsiųsime lenciugėl| dykai.

Masonic Temple, Chicago, J11.
PIRMUTINE

dėl lietuvininkų pas 
SILVESTRĄ PA UKSZTĮ

Edwardsville, Pa

Jeigu sziezia atke
liausi,

Tai pas Pauksztį vi
ską gausi.

Ariel kų visokiųf alaus gar
daus, vyno cigarų ir t. t.

Ateik broli pamatyti,
Ir to visko pabandyti.

ime:
Sraffr/m

AS£r.

50

Pcržlnrejimas dykai!l
Iszklrpk szltų ir atsiųsk mums su tavo pravarde 

ir pilnu adreesu, o mes atsiųsimo tikrų ELGIN 
DZIEGORĖLį dykai ant pažiūros.

Viražus padarytas eu dviem antvožale 14-tOS 
prabos aukso, viens mnterljolns užtvirtintas ge
rinus neknip knsztujanczlo $40.oo dziegorėlio.

Moe prlslųeime hu kiekvienais 1 ukeztaie, užtvir
tinimų ant 20 metų, the Elgin National Watch Co.

Peržiūrėk dzlegorėlj perdėm Express Olllco o 
jeigu mielini kad tikrai geras pirkinys, tai užmo
kėk agentui (patingų prekų $9.50 kurių mes pada
rėme tik ant trumpo laiko apgarsindami musų ta- 
vorų, o dziogorėlls bue tavo. G juigtt nepatinka 
(Izlegorėlie, nereikalauji mokėt nė cento. Atra- 
szyk kok| nori dziegorėlį, vyriszkų nr inoterlszkų. 
Atsiųsk 50 centų stampom ar kitaip, už musų piv 
auks&tų lenciūgėli, vertų mažiaueiai $4.oo pas bi
le kok| dziegornfkų; arba atsiųsk sykiu su orderiu 
$9.50 apturėsi lenciugėl| dykai:
Adressas, North western M’F’O Co. 
9a Washington St. Chicago Ill.




